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Förord
I denna bok vänder vi oss till dig som arbetar som skolledare eller matema
tiklärare i grundskolan. Boken är en del av Skolverkets insatser för att sprida
resultat och erfarenheter från Matematiksatsningen – ett nationellt initiativ för
att utveckla och förbättra matematikundervisningen i grundskolan.
Mellan 2009 och 2011 har Skolverket gett ekonomiskt bidrag till lokala
utvecklingsprojekt runt om i landet för att stimulera och stärka huvud
männens arbete med att höja kvaliteten i matematikundervisningen i grund
skolan. Nästan 12 000 lärare och över 200 000 elever har omfattats av dessa
utvecklingsprojekt.
I boken presenterar vi bakgrunden till satsningen tillsammans med några
exempel på vad utvecklingsarbetena handlat om. Texterna är skrivna av lärare,
rektorer, utvecklingsledare och matematikutvecklare och beskriver på olika
sätt det arbete som genomförts, de möjligheter och framgångsfaktorer man
identifierat och de hinder man stött på. Sammanfattade slutsatser från de fyra
utvärderingar som följt hela Matematiksatsningen presenteras också av de som
ansvarat för utvärderingarna.
Vi hoppas att boken kan ge dig, som på olika sätt ansvarar för eller arbetar
med matematik i grundskolan, inspiration att stärka ditt arbete med att ut
veckla kvaliteten i undervisningen. Vår förhoppning är också att den kan bidra
till nya tankar och reflektioner och vara en katalysator för nödvändiga och in
tressanta diskussioner om matematikundervisning ute på landets grundskolor.
Ett stort tack till alla som på olika sätt har avsatt tid och delat med sig av
sina kunskaper och erfarenheter till denna publikation.

Tommy Lagergren
Avdelningschef		

Anders Palm
Undervisningsråd
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Del 1: Matematiksatsningen
Mot bakgrund av TIMSS-resultaten 2007 och Skolverkets nationella utvärdering av
grundskolan (NU 03) tog regeringen initiativ till ett skolutvecklingsprojekt, Matematiksatsningen, där kommuner och fristående skolor gavs möjlighet att ansöka om
utvecklingsbidrag för att förstärka sitt utvecklingsarbete kring en förbättrad mate
matikundervisning i grundskolan.
Under perioden har kommuner, fristående skolor, lärare och rektorer gjort stora ansträngningar för att utveckla och förbättra matematikundervisningen i grundskolan
och motsvarande skolformer. 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 e
 ngagerade i olika
typer av insatser.
I detta inledande kapitel av boken kan du läsa Skolverkets beskrivning av
Matematiksatsningens utformning, former för ansökan om bidrag, sökbild
och villkor för att få bidrag.
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Matematiksatsningen – ett nationellt initiativ
Intresset för att delta i Matematiksatsningen har varit mycket stort. Under de
tre åren Skolverket fördelat bidrag har nästan 3 900 ansökningar inkommit
till myndigheten, kommuner och fristående skolor har sammanlagt ansökt
om över 2,5 miljarder kronor. De insatser man velat genomföra har handlat
om allt från att förstärka lärarnas bedömarkompetens och att arbeta med olika
undervisningsmetoder till att introducera informations- och kommunikations
teknik (IKT) i matematikundervisningen och utveckla insatserna för elever i
behov av särskilt stöd.
Under perioden har Skolverket fördelat 352 miljoner kronor i bidrag.
Förhoppningen är naturligtvis att initiativet leder till en ökad medvetenhet
hos kommuner, skolor, rektorer och matematiklärare om didaktiska fråge
ställningar och vad som kännetecknar god matematikundervisning. På sikt
måste samtidigt målet också vara bredare och djupare kunskaper samt högre
måluppfyllelse hos svenska elever. Det är nödvändigt, ur flera olika perspektiv,
att matematikundervisningen håller hög kvalitet och skapar likvärdiga förut
sättningar för eleverna att nå sin fulla potential i matematik.
Systematiskt kvalitetsarbete
Inom ramen för Matematiksatsningen har tre ansökningsomgångar genom
förts, en varje år under perioden 2009–2011. Ansökan om bidrag har tagit sin
utgångspunkt i en modell för systematiskt kvalitetsarbete, se figuren nedan.

Var är vi?
Hur blev det?

Vägen till
framgång
Vart ska vi?

Hur gör vi?
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För att kunna kvalitetsgranska och utveckla verksamheten samt förbättra
resultat och måluppfyllelse är det nödvändigt att ha klart för sig vad som fung
erar bra och vad som har fungerar mindre bra. Allt förbättringsarbete måste
därför starta i en beskrivning av nuläget. Om inte det görs riskerar förbätt
ringsarbetet att bli något som pågår vid sidan om den ordinarie verksamheten.
Beskrivningen ska visa på vilka förutsättningar som verksamheten har haft för
att genomföra uppdraget utifrån målen, vilka arbetsprocesser som har utveck
lats och vilka resultat eleverna har nått. Utifrån beskrivningen görs en bedöm
ning av vilka områden som är särskilt angelägna att förbättra.
I ansökan har huvudmännen således svarat på ett antal frågor om nuläge
och mål för matematikundervisningen och sedan beskrivit hur man avser ge
nomföra ett utvecklingsarbete som kan komma tillrätta med de behov man
identifierat.
Mycket stort intresse
Intresset för att söka bidrag för att utveckla och förbättra matematikunder
visningen har varit mycket stort, många gånger större än vad myndigheten
haft medel för. Det stora intresset – 2010 inkom ansökningar som omfattade
varannan elev och matematiklärare i hela Sverige – vittnar om en stark vilja till
förändring och utveckling av matematikundervisningen på många skolor och
i många kommuner runt om i landet. Förhoppningen är naturligtvis att även
de som inte beviljats bidrag inom Matematiksatsningen ändå har påbörjat
eller utvecklat ett förbättringsarbete kring matematikundervisningen, om än i
mindre skala. På sikt kan det skapa stora möjligheter till en utvecklad och kan
ske förbättrad matematikundervisning över hela landet.
Skolverket har valt att publicera alla inkomna ansökningar i databasen
SIRIS (siris.skolverket.se).
Många olika slags förbättringar
Vilka utvecklingsinsatser har då skolorna sökt bidrag för? I Skolverkets databas
SIRIS (siris.skolverket.se) finns möjlighet att göra fritextsökningar på t.ex. sär
skilda ord för att se hur ofta dessa förekommer i ansökningarna.
Följande huvudstråk har utkristalliserat sig vid läsningen av ansökningarna:
• laborativ och konkret matematikundervisning samt undervisning i
matematikverkstäder
• informations- och kommunikationsteknik i undervisningen
• lesson study och learning study
• bedömningsfrågor
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Insatser kring laborativ och konkret matematikundervisning
Ett tydligt stråk i ansökningarna är att många önskat minska lärobokens in
flytande i undervisningen. Istället har man velat arbeta mer laborativt utifrån
konkret material och många har också uttryckt en önskan om att bygga upp
en s.k. matematikverkstad. En sökning i SIRIS sammanlagt för de tre åren på
några nyckelord ger följande resultat:
Ordet/orden...
”Matematikverkstad”

antal ansökningar

andel (%)

1 075

28

”Matteverkstad”

301

8

”Laborativ matematik”

822

21

1 623

41

”Konkret [-isering/-iserande]”

Några av orden kan förstås överlappa varandra, men resultatet indikerar att
över 50 procent av ansökningarna berör matematikundervisning med konkret
material i någon form.
Insatser kring informations- och
kommunikationsteknik i undervisningen
I många ansökningar har man uttryckt en vilja att införa mer tekniska hjälp
medel i undervisningen för att på så sätt kunna göra den mer intressant. Fram
för allt lyfts olika typer av interaktiva skrivtavlor och datorer fram. En sökning
i SIRIS på några nyckelord kring detta ger följande resultat:
Ordet/orden...
”Dator”

antal ansökningar

andel (%)

980

25

83

2

”Smartboard”, ”Smart board”

602

15

”Cleverboard”, ”Clever board”

13

1

”Active board”, ”Active board”

66

2

”Interaktiv skrivtavla”

Några av dessa sökord kan naturligtvis överlappa varandra i ansöknings
formulären, men resultatet ger ändå vid handen att mellan 30 och 40 procent
av ansökningarna nämner någon typ av teknik kopplad till matematik
undervisningen.
Insatser kring lesson study och learning study
Sedan drygt tio år tillbaka har ett antal pilotprojekt kring undervisningsut
veckling genom lesson study och learning study genomförts i Sverige. Metoderna
10
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har sitt ursprung i japansk undervisningskultur och handlar om att utveckla
undervisningen genom strukturerad kollegial handledning ofta med externt
stöd från forskare. En sökning i SIRIS på några nyckelord kring detta ger föl
jande resultat:
Ordet/orden...

antal ansökningar

andel (%)

”Lesson [study/studies]”

221

6

”Learning [study/studies]”

344

9

Vissa sökord kan delvis överlappa varandra i ansökningarna, men resultatet
visar ändå på en stark nyfikenhet att arbeta med dessa undervisningsutveck
lingsmetoder.
Insatser kring bedömningsfrågor
Bedömningsfrågor och då särskilt frågor som rör bedömning i formativt syfte
eller bedömning i undervisningssyfte, har lyfts fram i undervisningsdebatten på
senare tid. Detta får ett genomslag även i ansökningarna som uppvisar tydliga
kopplingar till detta. Ansökningar som rör summativ bedömning, dvs. bedöm
ning för betygsättning, är färre.
Ordet/orden...

antal ansökningar

Andel (%)

”Bedömning”

964

25

”Formativ”

239

6

56

1

”Summativ”

Intressant att notera är att en sökning på orden kollegialt och kollegiala i SIRIS
bara ger 92 träffar, trots att mycket forskning om fortbildning av lärare lyfter
fram just kollegialt lärande som en framgångsrik fortbildningsmodell för pro
fessionsutveckling. Däremot förekommer ordet studiecirkel i 915 ansökningar,
vilket kan vara ett annat sätt att uttrycka just detta kollegiala lärande. Orden
(matematik-) didaktik och (matematik-) didaktisk ger sammantaget 1 034 träffar.
Beviljat bidrag
Skolverket har lämnat bidrag för insatser till stöd för metodutveckling, peda
gogisk utveckling, fördjupade ämneskunskaper och liknande insatser som är
avsedda att utveckla undervisningen i matematik och som syftar till att öka
elevernas måluppfyllelse i ämnet. Då antalet ansökningar varit många gånger
större än vad Skolverket haft medel för, har ett urval skett av vilka utveck
lingsprojekt som ska beviljas ekonomiskt stöd från myndigheten. En viktig
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utgångspunkt vid urvalet har varit att hitta och sprida goda exempel på fram
gångsrik matematikundervisning. Skolverket fastslog därför ett antal kvalita
tiva kriterier som stöd för urvalet av de ansökningar som skulle beviljas medel.
Följande kriterier användes vid urvalet:
• Har ansökan tydligt fokus på att utveckla och förbättra matematik
undervisningen?
• Hänger ansökans olika delar ihop med varandra och bildar en helhet?
• Bedöms de föreslagna insatserna i ansökan ge långsiktiga effekter på
undervisningens kvalitet?
• Är den ekonomiska planen i ansökan rimlig och samstämmig med de
insatser som beskrivs i ansökan?
För att stimulera olika typer av utvecklingsprojekt har Skolverket också för
delat bidraget mellan huvudmän och verksamheter över hela landet som har
olika förutsättningar när det gäller elevgruppernas sammansättning och stor
lek, lärarnas utbildning samt verksamheternas storlek och organisation och
som velat genomföra olika typer av insatser. Då detta krav på spridning funnits
uttryckt i uppdraget från regeringen har det inneburit att varje enskilt utveck
lingsprojekt inte kunnat bedömas helt isolerat från varje annat utvecklings
projekt, utan en samlad bedömning av de inkomna ansökningarna har gjorts.
Läsning och bedömning av de inkomna ansökningarna har gjorts både av
personer anställda på Skolverket och av externa experter med god kännedom
om matematikdidaktik, matematikundervisning och skolutveckling. Totalt har
mellan 15 och 20 personer varit inblandade i bedömningen av de inkomna
ansökningarna varje år. Experternas roll har dock endast varit rådgivande och
Skolverket har ensamt ansvarat för beslutet.
2009 beviljades drygt 86 miljoner kronor i bidrag till 237 lokala utveck
lingsprojekt. Året därpå fördelades nästan 145 miljoner kronor i bidrag till 377
projekt och under satsningens sista år, 2011, fick 272 projekt dela på drygt
121 miljoner kronor.
Skolverket har sammantaget fördelat 352 miljoner kronor i ekonomiskt
stöd till 244 kommuner och 102 fristående huvudmän. 886 lokala utveck
lingsprojekt har genomförts under perioden 2009 till 2013 (de sista projekten
som beviljades bidrag 2011 pågår fram till sommaren 2013).
Kartan visar hur Skolverket fördelat bidraget 2009–2011. Orange fält inne
bär inget beviljat projekt, ljusgrönt innebär ett beviljat projekt och mörkare
gröna fält innebär flera beviljade projekt.
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Figur 1
Fördelning av beviljat bidrag 2009–2011

Olika slags stöd från Skolverket
Skolverket har på olika sätt erbjudit stöd för de lokala projekten för att det
utvecklingsarbete de bedriver ska ges goda möjligheter att bli framgångsrikt.
Mer om detta stöd finns att läsa på Skolverkets webbplats
www.skolverket.se/matematik
tid för matematik – erfarenheter från matematiksatsningen 2009–2011 13

• Uppstartskonferenser. Efter att de projekt som beviljats bidrag meddelats om
detta, har Skolverket årligen arrangerat uppstartskonferenser på flera orter
runt om i landet. Syftet med konferenserna har både varit att klargöra vill
kor och principer för bidraget, men lika mycket att erbjuda ett stöd för det
lokala utvecklingsarbetet. Programmet har därför huvudsakligen bestått av två
punkter: systematiskt kvalitetsarbete samt verktyg för utvärdering.
• Stöd till regionala utvecklingscentra (RUC). Skolverket har fördelat 400 000
kronor i ekonomiskt bidrag till nästan varje regionalt utvecklingscentrum
i Sverige för att dessa ska kunna erbjuda ett stöd för de lokala projekten.
RUC har god kännedom om behov, förutsättningar, möjligheter och hinder
för de lokala utvecklingsprojektens möjlighet att nå framgång och utgör
således ett viktigt regionalt och verksamhetsnära stöd för lärare och rektorer.
• Samverkan med Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM).
Skolverket har under perioden haft ett nära samarbete med NCM vid
Göteborgs universitet. Samarbetet har bl.a. mynnat ut i ett antal insatser
som på ett tydligt och relevant sätt stödjer de lokala projekten i deras arbete.
Insatserna har bl.a. handlat om fortbildning av lokala matematikutvecklare,
framtagande av olika typer av stödmaterial och en särskild satsning på rek
torer med fokus på deras pedagogiska ledarskap och ansvar för att utveckla
matematikundervisningen. Ytterligare läsning om stödet från NCM finns
på länkarna www.skolverket.se/skolutveckling/amnesutveckling/matematik/
samverkan_med_ncm och www.ncm.gu.se
Nödvändigt att bryta en vikande trend
Sedan mitten av 1990-talet har de svenska elevernas resultat i matematik
stadigt sjunkit i såväl nationella som internationella mätningar och jämförelser.
Denna utveckling är bekymmersam och trenden med vikande resultat och
kunskaper hos svenska elever måste brytas.
Ett stort antal rapporter och undersökningar har ur olika perspektiv belyst
matematikundervisningen och elevernas kunskapsutveckling i grundskolan i
Sverige. Nedan görs en sammanfattning av de viktigaste och mest samstäm
miga resultaten, fördelade över ett antal områden.
Arbetsformer i matematikundervisningen
I grundskolan är den i särklass vanligaste arbetsformen att eleverna sitter och
arbetar var för sig med lärobokens uppgifter, s.k. enskild räkning och läraren
går runt och hjälper dem. Matematikdelegationen tar avstånd från detta och
skriver:
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”

Vi tar avstånd från den växande trenden av enskild räkning i svensk
skola; allt talar för att denna trend är skadlig. För att de lärande ska
få lust för och vilja till att lära sig meningsfull matematik krävs att
lärarens kompetens och tiden för matematikundervisning utnyttjas
bättre. Diskussioner och samtal i och om matematik ska vara en naturlig del av matematikundervisningen. Läraren måste i större utsträckning
ges möjligheter till och också själv sträva mot att aktivt leda och variera
verksamheten i klassrummet.

”

Vid Skolinspektionens granskning av matematikundervisningen i grundskolan
förmedlar många lärare ett intryck av att inte ha reflekterat över relationen mel
lan mål och arbetssätt, bl.a. genom att inte beskriva hur deras arbetssätt kopplas
till målen i kursplanen. Slutsatsen blir att lärarna inte planerar aktiviteterna i
klassrummet utifrån kursplanens och läroplanens samtliga mål och att eleverna
därmed riskerar att inte få den undervisning de ska ha.
I Skolverkets kunskapsöversikt Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?
konstateras att undervisningsmönstret i svensk grundskola har förändrats i rikt
ning mot individualisering som övergripande kan beskrivas som en förskjutning
av ansvar från lärare till elev. Rapporten visar på att förändringar i riktning mot
mer eget arbete inte gynnar elevernas kunskapsutveckling. Elevens motiva
tion och engagemang påverkas negativt. Dessa resultat kan relateras till både
internationell och nationell forskning som pekar på betydelsen av en tydlig och
aktiv lärare som förmår att engagera och uppmuntra alla elever.
Matematiklärare är de lärare som i minst utsträckning anger att de knyter
an undervisningen till samhället och livet utanför skolan. Studier visar även att
elever som har lätt för matematik anser att det generellt är för lite utmaningar
och för mycket upprepningar i matematikundervisningen.
Styrdokumenten, tid, läroböcker och likvärdighet
I Skolinspektionens granskningar av matematikundervisningen i grundskolan
konstateras att lärarna skulle kunna ha större kunskaper om målen i kurs
planen. Skolinspektionen skriver:

”

Sammantaget verkar kursplanen ha en svag eller obefintlig styrning och
vägledning för lärare som grupp, även om det finns undantag. Detta
trots att de flesta lärare personligen anser sig påverkas av kursplanen.
Av detta följer att eleverna inte får undervisning i samtliga mål i
kursplanen och det blir även oklart vilka mål läraren bedömer och
betygsätter.

”
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Enligt TIMSS 2007 används cirka 12 procent (104 timmar) av den totala
undervisningstiden i årskurs 4 i Sverige till matematik – väsentligt mindre än
t.ex. EU/OECD-länderna, som i genomsnitt har cirka 17 procent (145 tim
mar). För årskurs 8 är motsvarande siffra 10 procent (93 timmar) för Sverige
och 12 procent (116 timmar) för EU/OECD-länderna. Däremot lyfts inte
detta fram som en orsak till svenska elevers vikande kunskaper i matematik.
I Skolinspektionens granskning av matematikundervisningen i grundskolan
framkommer att undervisningen är styrd av läroboken och inte tillräckligt
varierad, vilket gör att eleverna inte ges möjlighet att utveckla de kunskaper
och förmågor som finns angivna i de nationella styrdokumenten.
I TIMSS 2007 framkommer att över 90 procent av eleverna i årskurs 4
och 8 i Sverige har lärare som använder läroboken som huvudsaklig grund för
lektionerna i matematik. Motsvarande siffra för EU/OECD-länderna är
60 procent.
Monica Johansson har i sin forskning pekat på vikten av att lärare är med
vetna om och kritiska till de läroböcker de använder. En god kompetens hos
lärarna, både ämnesteoretiskt och didaktiskt, ger dem förutsättningar att på ett
bra sätt förhålla sig till läroböckerna och deras stöd för undervisningen.
En analys av resultaten i PISA 2009 visar att Sverige har tappat sin top�
position till att numera inte vara mer än ett genomsnittsland när det gäller
likvärdighet i utbildningen. Dels har skillnaderna mellan hög- och lågpres
terande elever ökat och dels har skillnaderna mellan hög- och lågpresterande
skolor ökat. Dessutom har betydelsen av en elevs socioekonomiska bakgrund
förstärkts och är nu större än genomsnittet i OECD-länderna.
Många lärare har bristfällig utbildning
Statskontoret gjorde 2007 en omfattande kartläggning och analys av svenska
lärares utbildning i grundskolan. I studien framgår att det för årskurserna 1–5
endast är 64 procent av lärarna i matematik som har lärarexamen med inrikt
ning mot skolformen samt tillräcklig utbildning i matematik. För årskurserna
6–9 är motsvarande siffra 40 procent. Enligt studien finns det ett antal bakom
liggande faktorer som bidragit till detta. Exempel på sådana faktorer är brist på
satsningar på vidareutbildning av lärare och incitament för lärarna att delta vid
vidareutbildning.
Lågpresterande elever tappar mest i matematik
Ämnesproven i matematik i årskurs 3 har genomförts varje år sedan 2009. Mål
som prövar skriftliga räknemetoder och metoder för huvudräkning, har bl.a.
prövats i provet. Eleverna har lyckats allt bättre på just dessa delprov, förmod
ligen för att lärarna också har blivit alltmer förtrogna med målen i årskurs 3 i
matematik som började gälla 1 juli 2008.
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Fram till och med 2010 har ämnesproven i årskurs 5 genomförts. År 2009
och 2010 genomfördes samma ämnesprov i matematik. Resultaten från
ämnesprovet 2010 är i stort sett oförändrade jämfört med föregående läsår.
Det delprov där eleverna uppvisar sämst resultat är delprovet där mätning av
längd, area och skala prövas.
De svenska grundskoleeleverna i årskurs 8 presterade under EU/OECDgenomsnittet i matematik i TIMSS 2007. Sverige har försämrat sina resultat i
matematik sedan TIMSS 2003. Jämfört med 1995 är Sverige ett av de länder
som försämrat sina resultat mest. Mellan åren 1995 och 2007 har andelen
svenska elever som i TIMSS inte når upp till den mest elementära kunskaps
nivån i matematik ökat från fyra till tio procent. Samtidigt har andelen elever
som presterar på den mest avancerade kunskapsnivån minskat från tolv till två
procent. Försämringen är mindre mellan 2003 och 2007 än mellan 1995 och
2003.
Andelen elever som inte uppnått målen i det sammanvägda provresultatet
på ämnesprovet i matematik i årskurs 9 har ökat från nio procent 2003 till
nära 20 procent 2011. Det finns inga skillnader mellan flickor och pojkar.
Den genomsnittliga prestationen för de 15 procent lägst presterande vid
slutet av årskurs 9, motsvarar en genomsnittselev i årskurs 4. I årskurs 3 gäller
för motsvarande elevgrupp att de i genomsnitt presterar som en normalelev i
årskurs 1.
För tio år sedan låg de svenska 15-åringarna över medelvärdet i matematik
i PISA-undersökningen. 2009 ligger Sverige på genomsnittet bland OECDländerna och det är de lågpresterande eleverna som har tappat mest.
Elevernas lust att lära sig matematik avtar med åldern
Under åren i grundskolan skiftar lärares sätt att planera och genomföra under
visningen kraftigt och elevernas lust att lära förändras, oftast mycket påtagligt
och särskilt i matematik. Hos en del elever i årskurs 5 kan man märka att
inställningen till just matematikämnet har börjat bli mer problematisk. Dessa
elever betraktar matematik som det tråkigaste ämnet och till de mest negativa
eleverna hör även de som har lätt för matematik.
En större andel elever i årskurs 4 än i årskurs 8 har en positiv inställning
till matematik. Såväl årskurs 4-eleverna som årskurs 8-eleverna har dock, i
ett internationellt perspektiv, ett högt självförtroende när det gäller att lära
matematik.
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Del 2: Utvärderingar av Matematiksatsningen
Skolverket har låtit genomföra fyra stycken utvärderingar av Matematiksatsningen som
belyser olika förutsättningar och aspekter av de genomförda utvecklingsprojekten.
Ramböll Management Consulting har genomfört en övergripande utvärdering av
ett större antal projekt, med kompletterande fallstudier av sju stycken projekt.
Utvärderingen har haft följande frågor i förgrunden:
• I vilken utsträckning adresserar Matematiksatsningen aktuella behov?
• I vilken utsträckning bidrar Matematiksatsningen till ökad kvalitet i 
undervisningen och är resultaten hållbara?
• Under vilka förutsättningar leder lokal skolutveckling till ökad m
 åluppfyllelse?
Linnéuniversitetet har i samverkan med Blekinge tekniska högskola genomfört en
fördjupad utvärdering av två vanligt förekommande insatstyper som de lokala projekten valt att arbeta med. I fokus för denna utvärdering står arbete med informationsoch kommunikationsteknik (IKT) i matematikundervisningen samt undervisnings
utveckling genom lesson study och learning study.
Södertörns högskola har i samverkan med Göteborgs universitet genomfört en
fördjupad utvärdering av en vanligt förekommande insatstyp i Matematiksatsningen.
Arbetsformen är den mest föreslagna i ansökningarna om bidrag och handlar
om laborativ eller konkret matematikundervisning och matematikundervisning i
matematikverkstad.
Slutligen har Mälardalens högskola genomfört en fördjupad utvärdering av arbetet
med att förbättra matematikundervisningen i grundsärskolan och träningsskolan.
Utvärderingen har särskilt belyst följande frågor:
• Skiljer sig matematikundervisningen på något avgörande sätt m
 ellan 
grundskolan och grundsärskolan respektive mellan inriktningen träningsskola
och grundsärskolan?
• Vilka undervisningsstrategier i Matematiksatsningen ger elever i g rundsärskolan
förutsättningar till ökad måluppfyllelse inom framför allt ämnet matematik
respektive ämnesområdet verklighetsuppfattning?
I detta kapitel kan du läsa om utvärderarnas samlade resultat fördelade över ett
antal områden och dessutom ta del av deras rekommendationer och slutsatser
kring lokal utveckling av matematikundervisningen baserad på dessa resultat.
Samtliga utvärderingar finns också publicerade i sin helhet och kan laddas ner fritt
från Skolverkets hemsida.
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Utvecklingsprojekt bör förändra verksamheten
– inte bara utveckla lärarnas kompetens
Se till att förändringarna från ett utvecklingsprojekt lever kvar på lång sikt efter att
projektet tagit slut. Den uppmaningen skickar utvärderarna Ramböll Management
Consulting till Sveriges huvudmän, skolledare och lärare. De lyfter också fram flera
framgångsfaktorer för att lyckas med själva projekten, t.ex. att avsätta tid för kollegiala samtal, förankra utvecklingsinsatserna i ett engagemang hos de medverkande
lärarna och att rektorerna tydligt visar sitt stöd för projektet.

Ramböll Management Consulting har utvärde
rat Matematiksatsningen som helhet på Skolver
kets uppdrag. Deras uppdrag är främst att iden
tifiera framgångsfaktorer för att öka måluppfyl
lelsen i matematik genom lokala utvecklings
projekt. I sin huvudrapport ger de framför allt
rekommendationer till Skolverket och Utbild
ningsdepartementet för hur en genomgripande
insats som Matematiksatsningen bör utformas
och styras för att få så bra effekt som möjligt.
Men i denna text riktar de sig i stället till lärare
Olov Wolf-Watz,
som u
 ndervisar i m
 atematik, skolledare och
Ramböll Management Consulting
huvudmän, för att berätta om sina viktigaste
observationer i utvärderingen av Matematiksatsningen.
Utvärderingen visar tydligt att det finns ett stort engagemang på skolorna
och en tydlig vilja från lärarna att utveckla undervisningen i matematik. Pro
jekten har också i regel varit mycket väl genomförda och ungefär tre fjärdedelar
av projektledarna anger att skolan har uppnått sina mål med projektet.
– Det är tydligt att skolorna har tagit uppgiften på allvar och att skolorna
tycker att projekten har varit framgångsrika. Projekten har fångat upp det
lokala intresset och engagemanget och stimulerat de medverkande lärarna på
skolorna, säger Olov Wolf-Watz på Ramböll Management Consulting.
Kollegialt utbyte förändrar undervisningen
En av de viktigaste slutsatserna från utvärderingen av Matematiksatsningen är
att projekten har möjliggjort för lärarna att diskutera undervisningen med var
andra. Hela 78 procent av de tillfrågade lärarna upplever att de har fått möjlig
het till kollegialt utbyte just genom projektet inom Matematiksatsningen. Det
kan betyda att den dagliga undervisningssituationen för lärarna är så pressad
att de inte får den möjligheten i sin vardag.
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– Skolverkets medel har alltså i hög grad bidragit till att lärarna får sätta sig
i lugn och ro och utveckla matematikundervisningen tillsammans. Trots att
varje projekt har sin egen karaktär och att de ligger inom olika utvecklings
områden är det just möjligheten till kollegiala samtal som lärarna värderar
högst. Det ger en bild av skolans tajta vardag, säger Olov Wolf-Watz.
De förändringar i undervisningen som enligt lärarna själva har varit mest
påtagliga är att den efter projekten i högre grad präglas av reflektion och ge
mensamma samtal med eleverna kring matematiska fenomen, att färdigheten
i att generalisera matematiken med hjälp av laborativa inslag i matematik
undervisningen har ökat och att matematikundervisningen efter projektet i
större utsträckning planeras utifrån styrdokumenten.
– Via en systematisk genomgång av forskning på området och i samråd
med svenska forskare identifierade vi ett antal faktorer som beskriver kvalitet i
undervisningen. Kontaktpersonerna i projekten fick värdera i vilken mån deras
undervisning präglas av dessa faktorer, före och efter projektet. De tre faktorer
na om styrdokumenten, laborativa inslag och samtal med eleverna är de om
råden där skillnaden är störst och ger en bild av hur Matematiksatsningen har
påverkat deras undervisning på en konkret nivå, konstaterar Olov Wolf-Watz.
Viktigt att planera långsiktigt
En tydlig rekommendation från utvärderingen är att planera projekten så
att förändringarna inte bara blir tillfälliga. Endast åtta procent av projektens
kontaktpersoner svarar att skolan har fått en bättre organisation av matema
tikverksamheten efter att projektet har avslutats. Det har visserligen inte varit
satsningens ambition men säger något om förutsättningarna för att resultaten
blir hållbara.
– För de enskilda deltagarna har projekten inneburit att de har stärkt sin
kompetens i viss grad, att de har breddad sin verktygsarsenal, att de har funnit
möjligheter till alternativa förklaringar av matematiska problem, men också att
de har återknutit kontakten med forskningsvärlden. De har också fått idéer om
hur de vill fortsätta att utvecklas i yrket. Men skolans organisering av undervis
ningen har inte ändrats, säger Olov Wolf-Watz.
Vissa organisationsförändringar kan naturligtvis vara svåra att ta vara på.
Ett exempel är att schemalägga tid för de kollegiala samtalen, eftersom skolans
budget ofta är ansträngd. Samtidigt finns det goda exempel på skolor som pla
nerar för kollegiala samtal inom sin vanliga verksamhet, t.ex. inom ramen för
learning study eller genom att utnyttja en större del av lärarnas konferenstid.
Extra projektpengar kan då användas till att införa en organisationsförändring,
men skolorna och huvudmännen bör noga planera hur man på bästa sätt ska
kunna bevara så mycket av det goda som möjligt.
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Huvudmännen, skolledarna och lärarna bör också planera hur projektets
nytta ska spridas till andra inom skolan och även utanför skolan.
– De berörda lärarna jobbar tillsammans och delar på upplevelsen och ut
vecklingen, men sedan går man tillbaka till den reguljära verksamheten. Det
finns sällan några aktiviteter i projekten för att sprida resultaten. Det gäller att
fokusera på verksamheten. Insatserna ska få ett hållbart avtryck i organisatio
nen, inte bara handla om att enskilda lärare ska utvecklas, säger Olov WolfWatz.
Gödsla med nyttan
Utvärderarna uppmanar också Skolverket att vässa sina insatser så att skolorna
kan fokusera mer på verksamheten. Skolverket bör ta hänsyn till frågor som:
Hur ska satsningen nå fler än de som jobbar i projekten? Hur får vi lärare ut
anför projekten att dra nytta av projektens arbete?
– För att maximera värdet av de pengar som skolorna får måste både sko
lorna och Skolverket också satsa på hållbarheten av resultaten. Annars riskerar
pengarna att bara få ett kortsiktigt värde som extra medel och belöning för
lärarna som är med i projekten, säger Olov Wolf-Watz.
Det är också lätt hänt att skolor tar på sig för mycket, när det gäller utveck
lingsengagemang. Det krävs mycket administration för att göra något vettigt
av de projekt som man engagerar sig i. Om inte skolornas huvudmän och
skolledarna prioriterar vad de ska satsa på kan projekten leda till splittring och
stress på skolan, istället för bättre undervisning.
– Skolverket har många goda intentioner inte bara inom matematikområ
det. Risken är att nästa satsning blir ett hot mot den tidigare, endast av det
skälet att man vid varje ny satsning kräver ett nytt fokus. Vi rekommenderar
att skolorna synkroniserar alla sina särskilda insatser med varandra och med
den övriga verksamheten. Alla enskilda satsningar kan vara väl motiverade men
det gäller att välja så att man inte tar på sig för mycket. Utgå från en tydlig idé
om hur en specifik satsning ska bidra till verksamhetens strategiska mål. Då
kan man få långsiktiga och positiva avtryck, säger Olov Wolf-Watz.
Det nödvändiga stödet från rektor
En annan viktig princip för att prioritera mellan olika satsningar är att det
måste finnas ett genuint engagemang hos de lärare som ska vara med i pro
jekten. Utvärderingen visar att lärarnas vilja att utveckla sin kompetens och
undervisning tydligt gynnar projektresultatet. Detsamma gäller rektorns
engagemang i projekten.
– Vi ser en tydlig samvariation. I de projekt där lärarna inte upplever ett
tydligt stöd från rektorn, misslyckas projektet i högre grad. Därför rekommen
derar vi att rektorer konkret visar sitt stöd, säger Olov Wolf-Watz.
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Rektorns stöd kan visa sig på många olika sätt. I praktiken handlar det t.ex.
om att det finns schemalagd projekttid och att rektorn frågar efter hur det går
och vilka resultat som projektet uppnår. Men det handlar också om att visa
upp stödet för andra i arbetsgruppen, alltså inte bara inför de medverkande i
projekten.
– Stödet från rektor hänger också ihop med om skolan värderar projekten
som en verksamhetsutvecklande insats eller inte, dvs. om rektorn låter pro
jekten påverka verksamheten. En engagerad och drivande rektor är då en helt
nödvändig förutsättning, säger Olov Wolf-Watz.
Matematiksatsningen har varit som att ge många av Sveriges lärare i mate
matik en karta och kompass för att hitta nya vägar genom matematikdidak
tikens skog. Den bilden målar Olov Wolf-Watz upp för att beskriva effekterna
av de många utvecklingsprojekten inom satsningen. Men frågan är om lärarna
kommer att fortsätta på den inslagna vägen efter projektens slut, när de börjar
springa igen.
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Samma principer för god matematikundervisning
i grundsärskolan som i grundskolan
Mälardalens högskola har analyserat projekt från sex skolor för att identifiera
framgångsrika strategier för att undervisa i matematik och verklighetsuppfattning
inom grundsärskolan och träningsskolan. Utvärderingen visar att grundsärskolans
undervisning i matematik inte behöver följa andra grundprinciper än undervisningen
i grundskolan. Utvärderingen identifierar också framgångsfaktorer som variation i
undervisningsmaterial och lärstilar, fokus på att lyfta fram elevernas tankestrategier,
avgränsning till ett matematiskt område i taget samt att uppmuntra eleverna till att
bidra till innehållet i undervisningen, t.ex. genom att ställa frågor.

Utvärderingen av Matematiksatsningen
utifrån grundsärskolans och träningsskolans
perspektiv har haft två huvuddelar. För det
första svarar den på om principerna för god
undervisning i matematik skiljer sig år mellan
de olika skolformerna. För det andra beskri
ver utvärderingen framgångsrika strategier för
undervisning i matematik och verklighets
uppfattning.
Utvärderingen konstaterar att det inte finns
några klara belägg för att undervisningen i
Kerstin Göransson,
Mälardalens högskola
matematik i grundsärskolan ska utgå från
andra principer än i grundskolan. Det beror
bl.a. på att elevgruppen i grundsärskolan inte är tydligt urskiljbar. Vem som
går i en särskild skolform varierar mycket, både över tid, och beroende på vil
ken kommun man bor i. Dessutom är det många elever i grundskolan som har
samma svårigheter att följa matematikundervisningen som elever i grundsär
skolan.
– Ungefär två procent av befolkningen har samma nedsättning i kognitiv
förmåga som eleverna i grundsärskolan har. Det innebär att många elever i
grundskolan har samma kognitiva förutsättningar som eleverna i grundsärsko
lan. Vi kan därför inte förstå undervisningsstrategierna i grundsärskolan utan
att ta hänsyn till hur undervisningen fungerar i grundskolan, säger Kerstin
Göransson från Mälardalens högskola.
Öka samarbetet mellan skolformerna
Flera forskningsstudier tyder också på att utvecklingen av den matematiska
förmågan inte skiljer sig åt kvalitativt mellan grundsärskolan och grundskolan.
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Andra studier visar att elever med utvecklingsstörning inte skiljer sig från elev
er med andra diagnoser eller andra studiesvårigheter. Därför är det inte moti
verat att utifrån en diagnos rekommendera särskilda undervisningsprinciper i
matematik. Det öppnar också upp för ett utökat samarbete mellan grundsko
lan och grundsärskolan.
– Huvudmännen kan vara mer flexibla när det gäller att samarbeta mellan
skolformerna. Många av de framgångsrika arbetssätt som vi har sett, exempel
vis laborativt arbete och individualisering, skulle många i grundskolan också få
nytta av. Skolformerna kan bidra till att utveckla varandras undervisning, t.ex.
genom att öka kommunikationen mellan både elever och lärare och mellan de
olika skolformerna, säger Kerstin Göransson.
Bekräfta elevernas tankestrategier
Utvärderarna har undersökt vilka strategier lärarna i de utvalda klasserna
använder sig av för att förmedla innehållet i undervisningen i matematik och
verklighetsuppfattning. Utvärderingen ser inga skillnader när det gäller vilka
strategier som är framgångsrika för att stärka elevernas kompetens inom pro
blemlösning, resonemang, procedurhantering, representation, samband och
kommunikation. En av strategierna är att inte fokusera på vad som är rätt och
fel, utan istället bekräfta och lyfta fram hur eleverna har tänkt. Därefter kan
läraren föreslå en annan strategi för att lösa uppgiften, om det behövs.
– Det kan t.ex. vara att läraren visar räkna-vidare-strategin, för att förklara
hur eleven kan räkna vidare från 10 till 11, 12, 13 och så vidare, istället för att
räkna om från 1, 2, 3.
Ett annat sätt att fokusera på olika tankestrategier är att utforma undervis
ningen så att ett problem har många olika lösningar. Det öppnar för att lyfta
fram elevernas olika förslag på lösningar och kan också leda till att eleverna
bidrar till innehållet i lektionen.
– En av klasserna fick uppgiften att mäta en tygdrake, en uppgift som inte
bara har en lösning. Skulle man mäta till nosen, eller ska man ta med tungan?
Var ska man börja egentligen, berättar Kerstin Göransson.
Delaktig lärgemenskap
Elevernas delaktighet i undervisningen är också en framgångsfaktor. Det inne
bär att eleverna bör bidra med matematiskt innehåll och skapa en delaktighet
i lärandet mellan elever och lärare, enligt utvärderingen. I praktiken kan det
t.ex. handla om att eleverna bidrar med frågor.
– Om eleverna bidrar i undervisningssituationen kan läraren bättre utgå
från elevernas kunskaper. Det underlättar för läraren att hitta olika sätt att
både lyfta fram och anpassa undervisningen till elevernas sätt att tänka, säger
Kerstin Göransson.
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Därför bör matematiken inte vara knuten enbart till matematiklektionerna.
Matematiken ska finnas i hela skolvardagen. Lärarna kan t.ex. betona begrepp
som under och över och räkna även i andra ämnen.
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Konkreta material hjälper läraren att se hur eleverna tänker
Lärarna knyter ofta matematiken till vardagsnära situationer. Då får eleverna
också se det konkreta med matematiken i sin omgivning. Lärarna kan då också
bygga vidare på elevernas egna intressen, t.ex. genom att räkna saker som
eleven är intresserad av.
– De konkreta materialen förutsätter naturligtvis att lärarna och eleverna
också diskuterar vad materialen visar. Diskussionen är en del i utvecklingen
att förstå det som man har upptäckt med hjälp av materialet, säger Kerstin
Göransson.
Flera skolor arbetar mycket med konkreta material för att läraren med hjälp
av materialen lättare ska kunna lyfta fram elevernas tankestrategier. Då kan
materialen också bidra till att gå ifrån vad som är rätt och fel. Ett exempel är
ett material som slumpmässigt delar ett tal i olika bitar. Då kan eleverna pröva
några gånger och gissa hur uppdelningen kommer att bli. Det är ett sätt att
lyfta fram hur man kan tänka ut olika sätt att skapa tal.
De olika varianterna av konkreta material inbjuder också till individualise
ring av undervisningen. Individualiseringen är viktig för undervisningens
kvalitet, både när det gäller att anpassa svårighetsgraden och för att variera
undervisningen till olika lärstilar.
– Olika elever behöver olika sätt att lära sig, t.ex. att känna matematiken
med kroppen, bygga eller arbeta med datorprogram. Då blir en framgångs
faktor att arbeta med många olika typer av material, olika typer av uppgifter
och i olika miljöer, t.ex. både ute och inne. Variationen i hur lärarna förmedlar
innehållet ger eleverna många slags erfarenheter av samma matematiska inne
håll, säger Kerstin Göransson.
Värdefull värdering
Utvärderingen visar att man i undervisningen inte tränar tillräckligt mycket på
att värdera sina egna och andras resultat. Det speglar situationen som finns i
grundskolan. Observationerna i utvärderingarna tyder på att undervisningen i
värderingskompetens är beroende av vilken lärare som undervisar.
– Vi har sett lärare som uppmanar sina elever att värdera rimligheten i både
egna och andra elevers lösningar på matematiska problem. För att det ska
fungera måste läraren också utforma uppgifterna så att eleverna kan upptäcka
att de behöver värdera och att de verkligen kan värdera om svaren är rimliga
eller inte. Lärarna måste alltså anpassa sin undervisning för att kunna lyfta
fram och träna elevernas värderingsförmåga, säger Kerstin Göransson.
Utvärderingen visar också att lärarna bör vara försiktiga med att blanda olika
matematiska områden, t.ex. geometri och taluppfattning. Eleverna tjänar på att
få fokusera på ett område under en lektion. Det kan t.ex. vara förvirrande att
blanda begrepp från olika referenssystem som t.ex. tid och rumsuppfattning.
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Framgångsrik learning study kräver
handledare som kan matematik
Linnéuniversitetet har utvärderat Matematiksatsningens resultat från learning
study-projekt. Utvärderarna har följt åtta av projekten för att exempelvis u
 ndersöka
vad som avgör hur effektiv en learning study i matematik blir. Det visar sig att handledarnas kompetens, avsatt tid i s
 chemat och att inte gapa över för mycket är viktiga
framgångsfaktorer.

Som en del av utvärderingen av Matematik
satsningen har Linnéuniversitetet utvärderat ett
antal projekt där lärare arbetat med learning
study som ett verktyg för att förbättra un
dervisningen i matematik. Utvärderaren
Constanta Olteanu slår fast att learning study
förbättrat elevernas resultat i matematik och
att lärarna tycker att det är en mycket värdefull
form av kompetensutveckling. Men hon kon
staterar också att hur bra resultatet blir beror
mycket på hur bra handledare lärarna har.
Constanta Olteanu,
Linnéuniversitetet
Learning study innebär i korthet att en li
ten grupp lärare, ofta tre lärare, i tur och ord
ning håller varsin lektion som filmas och där de mellan lektionerna utvärderar
vad det är i undervisningen som fungerade bra och vad som kan förbättras.
Eleverna får göra tester före och efter varje lektion för att mäta vilket resultat
undervisningen haft.
Det är uppenbart från utvärderarnas perspektiv att såväl lärare som skol
ledare i learning study-projekten har en stark vilja att förbättra undervisningen
i matematik. De har också tagit steget från att huvudsakligen diskutera arbets
former och elevernas sociala och fysiska miljö till att verkligen vrida och vända
på hur de kan presentera innehållet i undervisningen i klassrummen. Kunskap
om vad man ska fokusera på i innehållet är en viktig förutsättning för att
lyckas med en learning study, enligt Linnéuniversitetets utvärderare.
För att göra en sådan förändring har lärarna skiftat fokus från arbetsformer
och miljö till att granska hur innehållet presenteras i klassrummet för eleverna.
De har alltså bestämt sig för att ha en annan infallsvinkel på hur de presenterar
innehållet i klassrummet än de tidigare haft.
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Gruppen behöver en erfaren handledare
Det har varit uppenbart att lärarna ofta själva har svårt att sätta sig in i meto
dens förutsättningar.
– Projektledarna har noggrant beskrivit hur det ska gå till, men trots det är
det tydligt att de allra flesta lärare inte vet hur de ska jobba med learning study,
säger Constanta Olteanu.
Projektledarna har då under projektens gång tagit kontakt med högskolor
och universitet för att få in personer som kan learning study.
– Det är ett tydligt tecken på att de vill förändra undervisningen i matema
tik, säger Constanta Olteanu.
Men handledningen som de har fått har varierat mycket och kvaliteten har
påverkat resultatet, bra handledare positivt och sämre negativt.
– En lärdom som vi kan dra är att de som blir tillfrågade för att hjälpa
måste ha kunskaper både i matematik och om learning study. Lärarna förvän
tar sig både att få hjälp med hur de ska driva sin learning study och med att få
konkreta svar på konkreta frågor om hur man bör presentera det matematiska
innehållet i klassrummet. Om inte handledaren kan ge båda blir inte resultatet
bra. Den totala kvaliteten på handledningen är avgörande för lärarnas lärande,
säger Constanta Olteanu.
Vad det innebär för skolor som vill börja med learning study är att de måste
fråga tydligt om personerna de tar kontakt med även har den matematiska
kunskapen som krävs för att undervisa i ämnet.
– Många kan learning study, men har inte kopplingen till matematikämnet.
Handledaren måste också vara matematikdidaktiker för att kunna fungera
effektivt, säger Constanta Olteanu.
Bäst för de som behöver det mest
I samtliga projekt lyfts fram att learning study är en stor förändring i skolans
arbete, som bl.a. leder till didaktiska diskussioner om innehållet i matemati
ken. Det framgår också att lärare i samtliga projekt ser att eleverna lär sig mer
matematik, dels utifrån resultat i nationella prov, dels utifrån egna tester.
– De intervjuade säger att alla elever blivit bättre i matematik. Men de säger
också att de som har utvecklats mest är de som har haft problem med matema
tik. De som lyft sig mest genom att lärarna gjort en learning study är de som
haft mest behov av tydliga förklaringar, säger Constanta Olteanu.
Resultatet har alltså även blivit bättre för de elever där lärarnas learning
study-projekt inte fungerat, på grund av exempelvis otillräcklig handledning.
Även om själva processen inte fungerat bra så har lärarna fått möjlighet att
prata om sin undervisning med kollegor. Det har i sig lyft undervisningen.
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Men samtidigt är lyftet betydligt större när lärarna haft en handledare med
rätt kompetens. Lärarna kunde då fokusera bättre på just det som eleverna
hade svårt att förstå.
– För de som medvetet verkligen har jobbat med learning study har
eftertesterna visat att mellan 80 och 90 procent av eleverna har blivit bättre i
matematik, säger Constanta Olteanu.
Arbetet måste börja med organisationen
Constanta Olteanu slår fast att för att en learning study ska ge bra resultat
måste organisationen vara en del av förändringen. Learning study är en om
fattande process som kräver ett väl fungerande samarbete mellan lärare, där de
tillsammans ska analysera prov och både planera och analysera varandras lek
tioner. Constanta Olteanu har kunnat konstatera att den tid lärarna behöver
tillsammans ofta inte är schemalagd utan att lärarna har försökt att hitta tiden
själva, utanför den schemalagda arbetstiden.
– Lärarna menar att de inte har den tid de behöver. Om tiden inte är
schemalagd kan lärarna ha svårt att hitta gemensamma tider för diskussio
nerna, vilket kan leda till att lärarna inte kan delta i alla diskussioner under
en learning study. För att processen ska fungera bra behöver de gemensam
schemalagd tid, säger Constanta Olteanu.
En del lärargrupper har ”löst” problemet genom att arbeta med sin learning
study på helger eller kvällar.
– Det är givetvis inte heller bra. Just tidsproblematiken är något som lyfts i
samtliga intervjuer och på alla nivåer, säger Constanta Olteanu.
Det betyder att skolledningen redan från början måste organisera lärarnas
arbetssituation så att de får tid till arbetet med learning study. Konkret innebär
det att skolledarna måste avsätta tid inom lärarnas tjänster för att de ska kunna
jobba med learning study. Hon jämför med hur skolan planerar för elevernas
arbete i många ämnen, med å ena sidan lektioner och å andra sidan projekt
arbeten.
– Det finns goda exempel från flera kommuner på hur skolor lagt in tiden i
schemat, säger Constanta Olteanu.
Ett sätt att hitta den tiden är att använda vissa konferenstider för att arbeta
med innehållsmässiga delar av undervisningen, som learning study, istället för
att prata om sociala aspekter. Ett annat sätt är att avsätta kompetensutveck
lingstid för learning study. Men Constanta Olteanu påpekar att även den tiden
sannolikt är bra att schemalägga, både så att tiden faktiskt läggs på learning
study och så att lärarna vet att de får den tiden tillsammans. Eftersom metoden
innebär både skolutveckling och just kompetensutveckling är det lämpligt och
rimligt att använda både konferenstid och kompetensutvecklingstid för ett så
dant ändamål.
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Samtidigt påpekar Constanta Olteanu att det är orealistiskt att ständigt köra
learning studies. Det finns det sällan varken tid eller ork för. I utvärderingen
har de mest framgångsrika skolorna genomfört 4–5 learning study per läsår
eller 2–3 per termin. Metoden lyfter dessutom fram nya sätt att tänka genom
sitt fokus på kritiska aspekter och hur man som lärare kan hantera dem. Det
sättet att tänka kan lärare även ta med sig till andra lektioner, utan att ha en
strikt learning study.
Fokusera på varför eleverna inte förstår
En svårighet i metoden är att ändra fokus från att mäta vad eleverna kan och
inte kan till att se varför de inte kan. I learning study-termer innebär detta att
hitta de kritiska aspekterna. Ett tecken på att man som lärare inte är på rätt väg
är hur man analyserar elevernas resultat på förtest.
– Det är viktigt att komma ifrån att rätta proven med rätt och fel. Då missar
man poängen med en learning study. Istället ska man bedöma var någonstans
elevernas resonemang stannar – då identifierar man kritiska aspekter. Man
måste som lärare inse att identifieringen av de kritiska aspekterna är själva
poängen, annars kan inte processen gå framåt på rätt sätt, säger Constanta
Olteanu.
Det här är inte helt lätt för lärare som gör sin första learning study. Det
framgår klart och tydligt av utvärderingen. Ett tecken på att man inte är på
rätt väg är om lektionsplaneringen ser ungefär likadan ut som tidigare.
– Lärare kan själva se de tecknen. Inser man att man inte planerat något
annorlunda så har man förmodligen missat något. Kan man inte planera med
ett nytt perspektiv så går det heller inte att förändra undervisningen.
Då behövs hjälp från en kompetent handledare, som kan hjälpa lärarna att
se annorlunda, som kan guida lärarna när de tänker fel eller har missuppfat
tat något. Då räcker det inte med en handledare som har stor erfarenhet av
metoden. Handledaren måste också vara tillräckligt bra på matematik och
på hur elever lär sig matematik för att kunna hjälpa lärarna hitta de kritiska
aspekterna.
– Lärarna måste analysera kvalitativt hur eleverna löser uppgifter för att
kunna identifiera vad de ska fokusera på i undervisningen. Får lärarna inte svar
på frågan varför eleverna inte förstår så fungerar inte processen.
Resonemang, begrepp, kommunikation
Det är i första hand tre förmågor där lärarna tycker att eleverna har utvecklats
mest: resonemangsförmågan, begreppsförmågan och kommunikationsförmå
gan. Resonemangsförmåga handlar om att eleverna blivit bättre på att resonera
från början till slut av en uppgift. Eftersom undervisningen har fokuserat på
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kritiska aspekter, detaljer som är nödvändiga för att förstå, har eleverna också
utvecklat sin begreppsförmåga. Det betyder att de blev bättre på att förstå och
hantera matematiska begrepp som exempelvis procent eller bråk. När det gäller
kommunikationsförmåga har eleverna blivit bättre på att skriva ner hur de har
kommit fram till svaret.
– Den skriftliga kommunikationsförmågan inom matematiken har utveck
lats mycket, säger Constanta Olteanu. Det är intressant, eftersom elevernas
redovisningar av olika lösningar som exempelvis ges på nationella proven visat
att eleverna ofta är svaga i skriftlig kommunikation.
I några projekt har eleverna genomfört grupparbeten i vissa uppgifter, där
de fått presentera förslag på lösningar på tavlan. De måste då förklara tydligt
för andra elever i klassen. Det blir då väldigt konkret för eleverna att de måste
vara tydliga i skrift för att deras klasskompisar ska förstå hur de kom fram till
ett visst resultat.
De förbättrade kommunikationsfärdigheterna kommer sig också av att
lärarna tack vare processen ändrat sättet de utformar prov.
– Tidigare har proven ofta varit utformade så eleverna ska redovisa rätt svar.
Nu kräver lärarna mycket oftare att eleverna ska redovisa på papper hur de
kommit fram till svaren.
Utvärderingen visar att learning study är en effektiv metod för att förbättra
undervisningen och därmed lyfta elevernas kunskaper i matematik. De inter
vjuade lärarna är också överens om att arbetet med metoden varit den bästa
kompetensutveckling de varit med om. Det mest givande i hela processen för
dem var möjligheten att tillsammans med kollegor få reflektera över hur de ska
presentera matematikinnehållet för elever i klassrummet.
– Möjligheten att på detta sätt kunna reflektera över den egna under
visningen var uppskattad i alla projekt som vi undersökte.
Framgångsfaktorer i korthet
Constanta Olteanu sammanfattar resultatet av utvärderingen med några tips
till lärare, skolledare och huvudmän:
• Handledaren ska både veta hur man handleder en learning study och vara en
kompetent matematikdidaktiker.
• Lärarna som gör en learning study måste få tid på schemat särskilt avsatt
för detta.
• Det är bra om det går att hitta en lärargrupp som fungerar väl tillsammans
och som vågar prata med varandra om vad de gör med innehållet och som
kan vara öppna med vad som händer i deras klassrum. Just reflektionspro
cessen och att lärarna pratar med varandra, är viktiga framgångsfaktorer.
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• Lärarna bör tänka noga på att avgränsa det matematiska innehållet som de
ska arbeta med i sin learning study och fundera på när det är lämpligt och
på vilka de kritiska aspekterna är.
• Det fungerar inte att arbeta med learning study efter varje lektion. Tänk
noga efter vad som är nödvändigt att lyfta fram. Genomför inte metoden på
det som eleverna kan, utan det de inte kan.
• Det goda klassrumsarbetet kännetecknas av att lärarna använder lämpliga
mönster av variation för att hantera kritiska aspekter. Tänk på att lära er hur
man skapar dessa mönster.
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Låt inte materialet styra undervisningen
– stärk matematiklärarkompetensen istället
Södertörns högskola och Göteborgs universitet har utvärderat effekterna av projekt
som syftar till att förbättra måluppfyllelsen med hjälp av konkretiseringar, laborativ
matematik och undervisning i matematikverkstad. Utvärderingen visar att skolorna
måste satsa på att utveckla lärarnas kompetens i matematik och matematikdidaktik för att materialen ska kunna utnyttjas till full effekt. Med stärkt kompetens kan
lärarna låta innehållet styra undervisningen och använda material som laborationer,
verkstäder och läroböcker som olika verktyg för att nå målen med undervisningen.

Matematik är i grunden abstrakt – något
både elever och lärare måste hantera i hjär
nan. Men för att få elever att förstå räcker
inte alltid orden till, utan läraren måste ta
till ett material, en metafor eller en bild.
Den konkretiseringen blir då grunden för
att sedan kunna förstå och använda själva
matematikidén.
– Det abstrakta gör att matematiken
är svår, jag kan ju inte titta in i huvudet
på eleverna. Det är svårt att avgöra om de
Madeleine Löwing,
Göteborgs universitet
förklarar som de tror att jag vill att de ska
förklara, eller om de säger hur de verkligen
tänker. Att konkretisera är då ett sätt att tydliggöra en matematisk idé där språ
ket inte räcker till, säger Madeleine Löwing, som har varit med och utvärderat
Matematiksatsningens projekt inom konkretisering, laborativ matematik och
matematikverkstad.
Utveckla lärarnas kompetens i matematik och matematikdidaktik
Utvärderingen visar att ämneskunskaper är en tydlig framgångsfaktor när det
gäller att höja kvaliteten i matematikundervisningen. Detta gäller även för
arbete med hjälp av laborativ matematik och matematikverkstad. Därför bör
lärarnas kompetens i matematik och matematikdidaktik utvecklas samtidigt
eller innan skolan satsar på att börja arbeta med laborativ matematik eller
bygga upp en matematikverkstad.
Lärarna som undervisar i matematik har länge jobbat i uppförsbacke, enligt
Madeleine Löwing. Det beror dels på att kursplanen inte tydligt talat om vad
eleverna ska kunna i varje årskurs, dels på att många saknar relevanta mate
matikdidaktiska kunskaper från sin lärarutbildning.
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– Otydliga mål har lett till att lärarna fått svårare att lägga all sin kraft på
att presentera innehållet för eleverna, mycket kraft har istället gått till att tolka
och förtydliga målen. Lärare som fått sin matematikutbildning på matematiska
institutioner behärskar matematiken, men saknar ofta i sin utbildning den
didaktik som hjälper dem att nå fram till eleverna.
Osäkerheten inför matematikämnet är ofta orsaken till att lärarna går från
de traditionella läromedlen till olika undervisningsmaterial. Men det är inte
lätt för lärarna att utveckla sin egen planering utifrån läroplanens relativt vaga
formuleringar, eftersom de ofta saknar en utbildning för detta. De är utbildade
för att följa givna mål, inte att skriva dem.
– Det är en olycklig situation, konstaterar Madeleine Löwing. Lärarna vill
verkligen förbättra undervisningen, men de har inte utbildningen som krävs.
Detta är inte kritik mot lärarna, utan mot ramverket runtomkring dem.
Värdefull handledning
Utvärderingen bekräftar tidigare forskning som säger att det är lärarens mate
matiska och matematikdidaktiska kunskaper som är helt avgörande för en god
matematikundervisning. Det finns helt enkelt inga särskilda material som hjäl
per och inte heller någon extra tid som hjälper, så länge läraren inte behärskar
både innehållet och didaktiken.
Det är bara ett fåtal av projekten i utvärderingen som har visat upp lektio
ner där läraren klarar att fokusera på ett matematiskt innehåll och låter inne
hållet styra användningen av materialet. Det visar sig att detta är lärare som
har fått handledning från matematikdidaktiker eller själva gått matematik
didaktiska kurser.
– Lärare som arbetar i våra skolor kan alltför ofta inte grunderna. De vet
för lite om hur barn lär sig matematik. Bara för att man själv kan utföra en
multiplikation betyder inte det att man vet hur man lär sig att multiplicera.
Det måste lärare veta för att kunna planera och genomföra sin undervisning.
Utvärderingen visar också att många lärare inte heller använder sig av en
korrekt terminologi, vilket utvärderarna kopplar ihop med lärarutbildningen
i matematik. Ett exempel är sammanblandning av begreppen delnings- och
innehållsdivision.
– Men vi har också sett bra lektioner, med ett tydligt matematiskt innehåll
som kärna. Via olika laborativa material visar och förklarar läraren kärnan och
dessutom får eleverna arbeta med en uppgift som handlar om kärnan. Det här
är kända framgångsfaktorer för att utveckla undervisningen: ett tydligt mål, en
tydlig bild av elevernas förkunskaper och olika vägar att nå målet som läraren
hjälper dem att gå, säger Madeleine Löwing.
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Ytterligare ett skäl till att ta in en matematikdidaktiker som handledare i
projekten är att det är bra att få en utifrånbild av skolans undervisning. Lärare
faller lätt in i invanda spår som det kan vara svårt att ta sig ur på egen hand.
– Lärarnas bild är ofta att det finns för lite tid för att utveckla undervis
ningen och att grupperna är för stora. Hela Matematiksatsningen syftar till att
utveckla undervisningen på skolan, men det är svårt att inifrån skolan se var
bristerna finns. Det är betydligt lättare för en handledare utifrån, med en hel
hetssyn på skola och undervisning, säger Madeleine Löwing.
Fokusera undervisningen på innehållet
Madeleine Löwing rekommenderar att i varje lektion fokusera tydligt på inne
hållet i undervisningen och att välja material och metoder utifrån innehållet.
Utvärderingen visar att lärarna har svårt att hålla fokus på samma matematiska
idé genom en hel lektion.
– Eleverna kan vara delaktiga och lärarna socialt duktiga. Eleverna frågar,
klipper och klistrar. Men när vi ser och hör hur de använder materialet upp
täcker vi att det är mycket görande och plockande med grejer utan ett tillräck
ligt fokus på vad eleverna ska lära sig för någonting.
Utvärderarna har också sett goda exempel på när läraren har fokuserat på
ett matematiskt kärninnehåll. Det har t.ex. varit en laboration som lett till att
eleverna och läraren har diskuterat och dragit slutsatser. Därefter har eleverna
fått färdighetsträna med hjälp av övningsuppgifter eller läroboken. Då styr
målet undervisningen.
Laborativ undervisning handlar om att låta eleverna göra något för att
återupptäcka matematiska metoder och modeller. De kan t.ex. laborera med
rektanglar och parallellogram för att för sig själva upptäcka hur begreppet area
fungerar. Laborationer i matematikundervisningen har potential att vara ett
effektivt undervisningsverktyg, men det kräver att laborationen stödjer den
matematiska idé som är kärnan för lektionen.
– Vi har sett flera varianter på laborationer där själva utförandet är så
ineffektivt att undervisningen inte leder till något. Ett exempel kan vara en
laboration där de olika gruppernas resultat varierar så mycket att eleverna inte
kan dra några vettiga slutsatser, säger Madeleine Löwing.
Variationen beror då exempelvis på att eleverna fått olika utrustning och i
övrigt alltför dåliga förutsättningar för att genomföra laborationen. I många
fall skulle det förmodligen varit bättre om läraren själv hade utfört laboratio
nen som en demonstration och sedan diskuterat resultatet med klassen med ett
adekvat språk, konstaterar utvärderarna.
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Integrera materialet i skolans verksamhet
Många projekt har byggt upp en matematikverkstad på skolan, efter samma
modell som matematikverkstaden på Nationellt centrum för matematikutbild
ning (NCM). Dit kan lärare komma för att lära sig om verkstaden och de har
också gett ut en handledning om hur man ska organisera materialet i mate
matikverkstaden.
– Skolorna har i stor utsträckning strävat efter att bygga kopior av NCM:s
matematikverkstad. Men frågan är om de har kunskaper nog för att kunna
utnyttja det de byggt upp? undrar Madeleine Löwing.
Utvärderingen visar att projekten har använt sig av matematikverkstaden
i mycket olika grad. Vissa hämtar material från verkstaden och några går dit
regelbundet. Flera lärare säger att det tar för lång tid att hantera materialet och
att det inte alltid är tillgängligt när det behövs.
– Men det pekar på att lärarna inte har gjort det till en integrerad del av
sin undervisning kring ett innehåll. Materialet i matematikverkstaden blev en
särskild aktivitet, istället för ett sätt att förklara matematiken i undervisningen,
säger Madeleine Löwing.
NCM skriver själva att materialet i matematikverkstaden är till för att
abstrahera matematiken. Men de betonar att de främst beskriver hur man
ska organisera materialet, inte hur lärarna ska behandla innehållet i undervis
ningen. Många som driver studiecirklar om matematikverkstaden tar för givet
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att de lärare som deltar i cirkeln behärskar matematiken och olika aspekter av
matematik.
– Det är som att man ska lära sig något som förutsätter kunskaper som
man inte har. Om man inte har grunden så är det bortkastat, säger Madeleine
Löwing.
Materialet ska inte styra undervisningen
En vanlig uppfattning om matematikundervisningen är att den är alltför styrd
av läromedlen. Men det är sällan som orsaken till denna styrning lyfts fram i
diskussionen. Enligt Madeleine Löwing beror det på att många lärare varken
kan matematik eller matematikdidaktik. Och då kan materialet styra under
visningen mot att genomföra aktiviteter istället för mot inlärning.
– Det är alltid viktigt att ha ett tydligt innehållsligt mål. Det gäller att som
lärare inse att det inte bara handlar om att variera arbetssättet. De lektioner
vi har sett är oftast materialstyrda och läraren har gått ifrån att styras av läro
boken till att bli styrd av materialet. Materialet har blivit överordnat de
begrepp som ska lyftas fram.
Ett exempel är en geometrilektion med ett laborativt material med geo
metriska figurer i olika former. Om materialet används för att lyfta fram geo
metriska egenskaper som vinklar, längder och antal sidor så förklarar materialet
den matematik som lektionen handlar om. Men om eleverna får sortera figu
rerna efter färg och tjocklek och redovisa resultaten i diagram, glider lektionen
över till sortering och statistik.
Individualisera för att nå rätt nivå
Madeleine Löwing rekommenderar också att matematikläraren ska planera för
att individualisera undervisningen så att elever på alla nivåer blir utmanade av
undervisningen. Ett exempel som utvärderarna har uppmärksammat är lärare
som ställer olika slags frågor till olika elever för att utmana dem efter deras
individuella förmåga. Då kan man undvika fallgropen att lägga innehållet i
undervisningen på en för låg nivå.
– Vi har sett många exempel på lektioner som ligger på för låg nivå, t.ex.
lektioner i årskurs 4 som borde genomföras i årskurs 2 och lektioner i årskurs
7 som borde genomföras i årskurs 4. Det verkar ofta som om man använder
material eller en laboration för att de finns, inte som ett led i en målinriktad
inlärning. Vi ser sällan att läraren individualiserar undervisningen utan alla
använder samma material på samma sätt. För att detta ska fungera lägger man
undervisningen på en så låg nivå att alla hänger med.
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Samtal som lyfter blicken
Det är intressant att notera att skolorna inte har lagt så mycket av projektpeng
arna på kontakter med universitet och högskolor för exempelvis handledning.
De har däremot haft studiecirklar i att använda och förstå det material som
de har köpt in. De kontakter med högskolor som de ändå har haft har snarare
varit inspirationsföreläsningar än hjälp med att genomföra projekten.
– Mycket av pengarna som man fått har använts för att prata, diskutera och
planera, sådant som borde ingå i den vanliga verksamheten. Det betyder att
väldig mycket pengar har gått till att sitta och göra en vanlig lektionsplanering,
säger Madeleine Löwing.
Men utvärderingen visar att det är först när lärarna har fått tid att sitta och
prata om innehållet som de förstår hur viktigt det är att diskutera och planera
tillsammans. På det sättet har samlingarna i projektet varit nyttiga – många
lärare har fått upp ögonen för att de behöver planera och lära sig mer.
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Inga fördelar utan noggrann planering
– utvärdering av IKT i matematiken
För att teknisk utrustning ska leda till bättre undervisning krävs det att lärarna och
skolan är väl förberedda på att hantera t.ex. datorer och interaktiva skrivtavlor.
Blekinge tekniska högskola konstaterar att det är särskilt viktigt att ordna en bra
lösning för teknisk support och att skolans lärare får relevant utbildning i hur man
använder tekniska hjälpmedel.

Blekinge tekniska högskola har utvärderat om
och hur kvaliteten i matematikundervisningen
har ökat som en följd av Matematiksatsning
ens IKT-projekt. Granskning har gjorts av hur
det fungerat att investera i klassuppsättningar
av elevdatorer och hur det har fungerat att
använda interaktiva skrivtavlor i matematik
undervisningen. Det visar sig att det finns förde
lar med båda teknikerna, men att klassuppsätt
ningar av elevdatorer medför stora utmaningar
när det gäller teknisk support.
Håkan Lennerstad,
De skolor som har utvärderats kan grovt delas
Blekinge tekniska högskola
in i två kategorier. Den första kännetecknas av
att de fokuserar mest på tekniken i sig. Den andra har i stället fokuserat mer
på att utveckla lärarsamarbetet med hjälp av informations- och kommunika
tionsteknik.
– Skolorna som har fokuserat mest på utrustningen i sig tycks främst ha haft
målet att skolan och kommunen ska ha en verksamhet med mycket tillgång
till teknik. Det innebär att rektorn är drivande, men att lärargrupperna tyvärr
inte har blivit lika engagerade. De projekten har dessvärre inte fungerat, säger
Håkan Lennerstad från Blekinge tekniska högskola.
Interaktiva skrivtavlor ger färre tekniska problem
De skolor som har satsat på att använda interaktiva skrivtavlor har haft färre
tekniska problem. Det beror delvis på att det bara behövs en tavla per klassrum
istället för ett stort antal datorer. Men en annan viktig skillnad är att läraren
alltid leder arbetet när eleverna hanterar skrivtavlan.
– Eleverna deltar aktivt i arbetet med hjälp av den interaktiva skrivtavlan.
Men de är inte ensamma med den, vilket har bidragit till en konstruktiv mate
matisk dialog. Det är en bidragande faktor till att dessa projekt har lyckats där
klassuppsättningarna av elevdatorer har misslyckats, säger Håkan Lennerstad.
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Utvärderingen visar att skrivtavlan är ett starkt socialt verktyg som ökar
omfattningen av kunskapsmässiga samtal mellan elever och mellan elever och
lärare. Skrivtavlan gör matematiken mer grafiskt och estetiskt tilltalande och
dessutom mer korrekt. Bilderna blir lockande, räta linjer är verkligen räta och
det är enkelt att lägga till och ta bort figurer och detaljer från skrivtavlan. Någ
ra av projektledarna betonar att skrivtavlorna har gjort att eleverna har blivit
vana vid att jämföra varandras lösningar i helklass i klassrummet.
– När eleverna diskuterar blir matematiken ett helt annat ämne. Då tycker
eleverna att det är jätteroligt med matematik. Dessutom tyder vår utvärdering
på att måluppfyllelse, matematikintresse och möjligheten att föra kunskaps
mässiga dialoger hänger ihop, vilket i sin tur hänger ihop med vanan vid att
jämföra olika matematiska lösningar, konstaterar Håkan Lennerstad.
Samtidigt är det viktigt att poängtera att skrivtavlan inte kan ersätta det in
dividuella antecknandet och räknandet med papper och penna. Det gäller för
läraren att avgöra när skrivtavlans fördelar kommer till sin rätt och när det pas
sar bättre för eleverna att skriva själva på egna papper.
Expertlärare bör utbilda om utrustningen
Utvärderingen varnar också för några svårigheter med skrivtavlan. Som med all
teknik gäller det att läraren kan hantera skrivtavlan på ett effektivt sätt, så att
den blir ett naturligt hjälpmedel på lektionen och vid diskussionerna. Så har
inte alltid varit fallet, vilket ofta beror på att de som har undervisat i hur man
använder tavlan inte kan matematik.
– Teknikerna som undervisar om skrivtavlan är inte didaktiker och vet inte
hur man undervisar i klassrummet. Därför kan det vara det bättre att få un
dervisning om tavlan av en expertlärare. Lärarna kan också ställa mer krav på
undervisningen och ställa de frågor som de behöver få svar på för att kunna
hantera tavlan i sin egen undervisning, säger Håkan Lennerstad.
De lärare som har lyckats bäst med sina projekt är också de som redan före
projektet har en bra kommunikation med eleverna. De kan t.ex. lyfta in elev
ernas frågor i undervisningen.
– Om man inte har den kompetensen blir skrivtavlan mest en rolig grej,
varnar Håkan Lennerstad.
Samma tempo som ett samtal
Men rätt använd har skrivtavlan fördelen att kunna hanteras i samma tempo
som ett vanligt samtal. Det gör det enkelt för eleverna att delta i samtalet med
läraren, antingen i helklass eller i dialoger.
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– Men det krävs god ledarförmåga för att styra undervisningen effektivt med
skrivtavlan. Utvärderingen visar att grupper som redan har ett bra samarbete
mellan elever och lärare kan komma mycket långt, säger Håkan Lennerstad.
Gott lärarsamarbete leder till framgång
Vissa av projekten har tidigare använt learning study för att utveckla sin
undervisning. Nu har de använt metoder för att utveckla arbetet med skriv
tavlan. Det har varit mycket effektivt.
– Ju bättre lärargruppen är på att samarbeta, desto mer nytta för under
visningen. Enstaka lärare kan få en bra effekt med hjälp av skrivtavlan, men
det ger mer utväxling om hela gruppen är med, säger Håkan Lennerstad.
De lärargrupper som har bäst samarbete har också de tydligaste matematiska
målen med sina lektioner, visar utvärderingen. Dessa grupper är väl medvetna
om vad eleverna tycker är svårt. De verkar helt enkelt känna sina elever mer
ingående än de som inte har ett lika utvecklat samarbete i lärargruppen.
Planera för en effektiv teknisk support
Elevdatorer är känsliga och svåra att hålla i drift i skolmiljön. Därför har inkö
pen av klassuppsättningar av elevdatorer fungerat sämre än vad skolorna själva
förväntade sig. Det beror först och främst på att projekten inte har planerat
tillräckligt för en effektiv teknisk support – datorerna har helt enkelt inte fung
erat som de ska eller när de ska.
– Den tekniska supporten har fungerat så dåligt att på en skola blev dato
rerna inte ens använda. Det får inte vara svårt att få tag på en tekniker när man
upptäcker att datorerna inte fungerar. Ofta får man vänta för länge på hjälp
eller så får någon annan lärare rycka in som support och då faller syftet med
datorerna, säger Håkan Lennerstad.
Eleverna är vana vid datorer från hemmet. Men skolans datorer kan inte
behandlas likadant som hemmets. Inställningar måste t.ex. hanteras på ett
konsekvent sätt för att datorerna ska bli effektiva i undervisningen. Dessutom
tenderar elever att vara mer vårdslösa med skolans datorer än med sina egna.
Datorerna går helt enkelt oftare sönder i skolan.
– Vi rekommenderar starkt att man noga förbereder en effektiv teknisk
support för skolans elevdatorer i samband med att man köper in klassuppsätt
ningar. Det är en förutsättning för att förbättra undervisningen med hjälp av
datorerna. Kanske kommer Skolverket att kräva att framtida ansökningar har
en tydlig plan för den tekniska supporten, säger Håkan Lennerstad.
Men trots de tekniska svårigheterna har projekten ändå medfört att lärarna har
börjat samarbeta mer. Det gäller både i de projekt som har haft ett ökat sam
arbete som mål och för de som inte har haft det.
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– Det ökade samarbetet innebär en stor förändring för matematikunder
visningen. Tidigare har lärarna ofta varit ensamma med sin undervisning. Men
nu har de blivit mer vana att samarbeta genom projekten eller genom t.ex.
arbete med learning study. Lärarna har upptäckt en ny potential i sin under
visning, säger Håkan Lennerstad.
Hitta rätt interaktiva hjälpmedel
En lärare som ska använda en klassuppsättning datorer har även andra utma
ningar att tackla. Ett exempel är att hitta pedagogiska program på rätt nivå för
eleverna. Här kan NCM hjälpa till med tips på bra läromedel på datorn.
– En del elever har använt interaktiva verktyg och därmed fått mer insikt
i de matematiska lösningarna. Många elever har uppskattat internetverkty
gen och även byggt upp ett bra samarbete med andra elever, säger Håkan
Lennerstad.
Det kan vara svårt att kontrollera vad eleverna gör med datorn under en
lektion, exempelvis att kontrollera om eleverna använder sociala medier eller
spelar spel på internet.
– I de projekt vi har granskat har ingen stängt av dessa möjligheter på
teknisk väg. Men det hade man kunnat göra för att minska störningseffekten
och öka koncentrationen på undervisningen, säger Håkan Lennerstad.
Utvärderingen visar också att skolledningens stöd är viktigt för att lyckas
med projektet.
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– Skolledarna kan stödja verbalt med uppmuntran, tilldela medel för att
köpa utrustning, ge tid till att skriva ansökningar, hjälpa till med ansöknings
arbetet. Den verbala uppmuntran spelar större roll än man tror för att de
medverkande ska orka genomföra projektet, säger Håkan Lennerstad.
Men även om skolledningens stöd är viktigt, får initiativet till att använda
IKT i undervisningen inte bara komma uppifrån. Det för med sig ett lägre en
gagemang hos lärarna och kan till och med leda till att vissa lärare inte vill vara
med överhuvudtaget. Om det finns lärare som inte vill delta är det bättre om
projektet går vidare utan dem.
– Skolledarna och huvudmännen måste lyssna på hur lärarna vill genomföra
projektet. Då måste skolorna också få mer tid på sig att utforma sin ansökan.
Det finns en uppenbar risk att man inte fångar upp de behov som verkligen
finns om man inte får tillräckligt med tid i arbetet med ansökan, säger Håkan
Lennerstad.
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Del 3: Berättelser från några projekt
I denna del får du läsa några berättelser från olika projekt runt om i landet.
Artiklarna berör vanligt förekommande områden inom Matematiksatsningen och
beskriver skolors och lärares arbete med att utveckla matematikundervisningen
med bl.a. IKT, learning och lesson study och konkret matematik. Utvecklingsarbete
inom grundsärskolan, specialskolan och samtliga årskurser i grundskolan beskrivs
i texterna.
Texterna är huvudsakligen skrivna av lärare och syftet med dem är att lyfta fram
hur undervisningen har utvecklats och förändrats under projektets gång. Hur har
lärarnas sätt att förhålla sig till sin undervisning förändrats? Har det i sin tur ändrat
elevernas sätt att tänka och arbeta och i så fall på vilket sätt?
I artiklarna ges även konkreta exempel på hur det lokala utvecklingsarbetet har sett
ut. Du får ta del av lärarnas erfarenheter av det samarbete de bedrivit och såväl
möjligheter som hinder, med förslag på lösningar, lyfts fram. F örfattarna beskriver
även hur de vunna kunskaperna kan leva vidare i ett längre perspektiv.
I texterna är Nationellt centrum för matematikutbildning förkortat till NCM och de
regionala utvecklingscentrumen benämns RUC. Artikelförfattarna ansvarar själva
för innehållet i texterna och de uppfattningar som uttrycks.
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Från pizza till tallinje
– erfarenheter från en learning study
Malin Erdtman, Hallsberg
Under läsåret 2010/2011 har fem matematiklärare från Transtenskolan u
 nder handledning av Cecilia Kilhamn från Göteborgs universitet arbetat med en learning study
i årskurs 6 och 7, som har fokuserat på förmågan att storleksordna tal i bråkform.
Vårt arbete med learning study har gjort att vi fått upp ögonen för den potential som
finns i gemensam planering. I denna artikel delar vi med oss av lärdomar från detta
arbete och presenterar våra slutsatser om vad som är viktigt för att eleverna ska
ges en god grund i matematik: fokus på ämnesinnehåll, kollegialt samarbete, variation i undervisningen och ett analytiskt förhållningssätt till att undervisa.

Learning study har sitt ursprung i lesson study, som under många decennier
använts i Japan. I en lesson study har lärare gemensamt utvecklat undervis
ningen av en lektion. En learning study bygger på modellen för lesson study,
men för att analysera lektionen och arbeta med utvecklingen av lektionen
används den teoretiska basen variationsteorin.
I en learning study planerar lärare tillsammans en lektion runt ett visst
lärandeobjekt. Lärandeobjektet väljs ut innan själva processen startar. I vårt
fall var lärandeobjektet elevernas förmåga att storleksordna tal i bråkform.
Andra exempel på lärandeobjekt är förmågan att arbeta med vinkelmätning
eller multiplikation med tal mindre än 1. Valet av lärandeobjekt kan styras av
erfarenheten att ett område är svårt att undervisa om och/eller att ett område
är särskilt viktigt för fortsatt god matematikutveckling.
När man valt sitt lärandeobjekt diskuterar man vilka förmågor och kunska
per som kan utveckla den kompetens som behövs för att behärska lärandeob
jektet. Detta kan göras med hjälp av ämnesdidaktiks litteratur och den egna
erfarenheten av undervisning. Inom learning study används begreppet kritiska
aspekter. I Lärande i skolan av Mona Holmqvist definieras begreppet kritiska
aspekter som ”de aspekter i lärandeobjektet som eleverna måste ges möjlig
het att upptäcka för att möjliggöra en ökad förståelse av lärandeobjektet”. I
inledningsfasen av learning studyn listade vi vad vi trodde skulle vara kritiska
aspekter.
Därefter konstrueras för- och eftertestet med utgångspunkt i lärandeobjek
tet och de kritiska aspekterna. Det är dock viktigt att för- och eftertestet är
bredare än de hypotetiskt kritiska aspekterna. Genom arbetets gång kan nya
kritiska aspekter upptäckas eller lärarlaget kan göra insikten att det man trodde
var en kritisk aspekt inte var kritiskt.
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Kollegialt samarbete viktigt för analysen
Efter att förtest gjorts planeras och genomförs den första lektionen och filmas.
När resultaten jämförs med hur olika delar av lärandeobjektet presenterats i
lektionen går det att urskilja vad det var som gjorde att eleverna utvecklade
(eller inte utvecklade) kunskaper om lärandeobjektet. Det kollegiala samtalet
i analysfasen är en mycket viktig resurs för att tillsammans hitta vägar för att
presentera lärandeobjektet på ett sådant sätt att eleverna ges goda möjligheter
till lärande.
Efter analys av lektionen samt för- och eftertester planeras en ny lektion där
ändringar görs för att eleverna ska förbättra sina möjligheter att utveckla kun
skaper om lärandeobjektet. Denna procedur upprepas sedan i en serie om tre
lektioner. Ibland kan det dock upplevas som att resultaten inte blir det förvän
tade och det kan behövas ytterligare en eller två lektioner för att nå de resultat
som önskas.
Från pizza till tallinje
I arbetet med en learning study växer insikten om hur komplext lärandet är
för eleven. För att utveckla en förmåga kan det finnas ett antal kritiska aspek
ter som eleven måste förstå för att lärande ska bli möjligt. Genom en learning
study får läraren möjlighet att förstå hur inlärningsprocessen för eleverna kan
se ut. Vilka förkunskaper och kompetenser måste t.ex. eleven utveckla för att
lära sig storleksordna bråk?
De kritiska aspekter som vi kom fram till i vår studie var täljarens och
nämnarens betydelse, likvärdiga bråk, att alla delar av en helhet måste vara lika
stora, referenspunkterna 0, ½ och 1, bråkens placering på tallinjen samt att ett
tal i bråkform kan vara större än 1.
I vår första lektion var vi inne på att tallinjen var viktig, men vi hade också
ett stort antal tal i bråkform som gestaltades med pizzor och bråkplank. Inför
den andra lektionen gjorde vi några mindre ändringar där vi bl.a. bestämde oss
för att det var viktigt att betona referenspunkterna mer. Detta gav dock inte
förbättrade resultat i den omfattning som vi önskade. Det verkliga genom
brottet kom i den tredje lektionen där pizzornas roll hade tonats ned och vi
kom att arbeta mer med generella sätt att representera bråk som bråkcirklar
och tallinjer.
Behåll fokus på matematiken
En betoning på pizzor och kakor vid bråkräkning kan göra att undervisningen
för eleven ter sig konkret och vardagsnära. Det kan dock finnas en risk med
detta; eleven tappar fokus på själva matematiken och funderar mer på om
pizzan är en Capricciosa eller Hawaii än på vad som verkligen är täljarens och
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nämnarens innebörd. Vår erfarenhet efter att ha arbetat med learning studyn
är att fokus ska hållas på matematiken.
Under de första lektionerna var vi noga med att först variera täljaren medan
nämnaren hölls konstant. (jämför 3/5 och 2/5) och därefter varierades nämna
ren medan täljaren hölls konstant (exempelvis 4/6 och 4/3). Detta gjordes med
hjälp av pizzor (bråkcirklar) men även på tallinjen. Slutligen jämfördes tal i
bråkform där både täljare och nämnare varierade. I den sista lektionen gjordes
förvisso också jämförelser då enbart täljare eller nämnare varierade. Betoningen
lades på att jämföra tal i bråkform då både täljare och nämnare varierade. Tal
linjen användes som det främsta redskapet då tal i bråkform jämfördes. Det vi
sade sig att detta fick mycket goda effekter. Med hjälp av placering av bråk på
tallinjen diskuterades hur bråken kunde jämföras med stöd av referenspunk
terna. Stor vikt lades vid att formulera tydliga strategier för hur tal i bråkform
kunde jämföras med referenspunkterna. Slutsatsen efter denna lektion blev att
man bör arbeta mycket med tallinjen då tal i bråkform ska jämföras samt att
det är viktigt att eleverna ges tillfälle att uttrycka sina tankar och strategier i
klassrummet.
Dumt att göra om andras misstag
– tips för att slippa onödiga fallgropar
Att arbeta med en learning study kan jämföras med att göra en vetenskaplig
uppsats, ju fler uppsatser man skrivit desto säkrare blir man på hur själva pro
cessen går till. Här berättar vi om några fallgropar som kan vara bra att vara
uppmärksam på och konkreta tips som kan underlätta själva genomförandet:
• Läs på. I inledningen av en learning study är det bra att ta del av ämnes
didaktisk litteratur och tidigare forskning runt lärandeobjektet. Vi rekom
menderar även att ägna lite tid åt att läsa in sig på hur en learning study
går till samt de teorier och begrepp som är centrala inom learning study.
• Avgränsa. Var noga med att avgränsa lärandeobjektet. Det är lätt att vilja
för mycket och det kan då bli svårt att lyckas med learning studyn. För att
materialet ska bli hanterbart att arbeta med är det bättre att ha ett mindre
lärandeobjekt som hinns med under en lektion än att ha ett lärandeobjekt
som sträcker sig över flera lektioner.
• Testa elevernas kunskaper. Genom för- och eftertest kan elevernas kunska
per mätas. Att eleverna är engagerade i undervisningen och tycker att det är
roligt behöver t.ex. inte betyda att de verkligen lärt sig det som var tänkt.
För att resultaten mellan för- och eftertest ska gå att jämföra bör frågorna
i de båda testerna vara desamma. Efter att förtestet gjorts ska eleverna inte
undervisas om det område (eller närliggande område) som lärandeobjektet
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fokuserar på, för att jämförelsen ska bli riktig. Vår erfarenhet är att det är
bättre att genomföra eftertestet den kommande lektionen än samma lektion
som själva learning studyn genomförs. Det är värt att lägga ner mycket tid
på att utarbeta ett bra för- och eftertest.
• Planera och följ manus. Var noga med att hålla det manus ni gemensamt
har utarbetat. Tidsätt hur lång tid de olika delarna av lektionen ska ta. Sam
tidigt är det viktigt att vara lyhörd för frågor och funderingar hos eleverna
som kan utgöra en resurs i elevernas lärande. I våra lektioner kunde vi se
en koppling mellan hur lärandeobjektet behandlats under lektionerna och
elevernas resultat på testerna.
• Våga misslyckas. Ge inte upp även när det känns som att resultat uteblir!
Att lyckas med att utveckla undervisningen kan kräva att man vågar testa
nya vägar och misslyckas. Genom misslyckanden kan man dra viktiga lär
domar och det kan bli viktiga pusselbitar till att verkligen komma dit man
vill. En learning study är inte en enskild lärares lyckande eller misslyckande,
det är gruppens gemensamma lektion.
Större medvetenhet och ökat kollegialt samarbete
Inför kommande läsår har vi avsatt tid på schemat för gemensam planering där
målet är att lista kritiska aspekter inför nya arbetsområden. Tiden ska även an
vändas till att diskutera lämpliga metoder för att eleverna ska kunna lära sig det
aktuella matematikinnehållet. För den enskilda lärarens del innebär det att tid
kommer att tas från enskild planering och läggas på gemensam planering, men
vi tror att det kommer att hjälpa oss att höja kvaliteten på undervisningen.
Vi kan se hur vi genom arbetet med learning study har blivit mer medvetna
om variationsteorin; hur vi kan använda oss av begreppen kritiska aspekter
och variationsmönster och hur vi då tillfälle ges även låter detta genomsyra
andra delar av matematikundervisning än det aktuella arbetsområdet. Genom
learning study har vi lärt oss att använda ett vetenskapligt förhållningssätt för
att utveckla vår egen undervisning. Arbetssättet med att använda teorier och
begrepp för att analysera en process har här getts möjlighet att bli en del av det
praktiska lärararbetet.
En annan lärdom från den sista lektionen var att lärarens höga förvänt
ningar på elevernas möjligheter att lära sig hade en positiv effekt. I början av
lektionen presenterade läraren tydliga kunskapsmål för vad eleverna skulle lära
sig under lektionen. Detta är en erfarenhet att ta med sig till all undervisning.
Höga förväntningar och krav på att eleverna ska lära kan få en s.k. placebo
effekt, där eleverna lär sig mer för att de helt enkelt tror att de kan lära sig
mycket.
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Sist men inte minst har vi sett att arbetet med learning study har hjälpt oss
att öppna dörrarna till klassrummet. Vi har blivit tryggare med varandra som
kollegor och delar i större utsträckning med oss av inte bara det som lyckas bra
utan också av svårigheter i undervisningen. Tillsammans kan vi nu söka vägar
att överbrygga dessa svårigheter. Vi kan också se att de ämnesdidaktiska sam
talen har ökat mellan oss som kollegor. Kort sagt kan vi konstatera att a rbetet
med learning study har varit en fantastisk fortbildningsmöjlighet för oss alla!
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Satsning med fokus på
geometri gav oväntade insikter
Karin Pollack, Stockholm
Resultaten och utvärderingen av vår matematiksatsning visade på vikten av att utvärdera verksamheten och sätta ord på vad man lyckas med och vad som behöver
utvecklas utifrån nya uppsatta mål. Lesson study blev ett verktyg för oss att in i
minsta detalj motivera för varandra varför undervisningen skulle ske på ett visst
sätt. Det blev en möjlighet för alla att dela med sig av sina erfarenheter från klassrummet, från olika utbildningar eller från litteratur. De didaktiska diskussionerna
fokuserar numera på elevernas lärande och hur vi ska bygga upp undervisningen för
att uppnå lärande. Vi har funnit en modell med tid för oss lärare att mötas och enas
kring hur man kan undervisa. En lektionsplanering med ett litet lärandeobjekt att
fokusera kring ger ett djup och en kvalitativ diskussion. Analysen av elevernas kunskapsutveckling har ökat vårt fokus på elevernas lärande och projektet har skapat
ambitioner hos oss att fortsätta med att sätta upp utvärderbara mål för fortbildning
och att planera våra lärarkonferenser utifrån dessa mål.

Syftet med vår matematiksatsning var att höja kunskapsnivån i geometri hos
samtliga elever i årskurs 6 och 7. Det var ett stort men inte omöjligt uppdrag.
Lärarnas vilja att finna samarbetsformer för att kunna utveckla undervisningen
gav goda förutsättningar för projektledaren att organisera de pedagogiska
diskussionerna. Många duktiga matematiklärare deltog i projektet och alla
strävade efter att skapa bra matematikundervisning. Den nya utmaningen var
att finna gemensamma mål och att utveckla något tillsammans i lärarlaget. Vi
skulle dessutom lära oss att utvärdera det för oss själva och för Skolverket.
Under projektets gång lärde vi oss vikten av att kunna sätta upp mätbara
delmål för lärandet utifrån ett mer långsiktigt och övergripande mål. Det
långsiktiga målet var att utveckla geometriundervisningen och sedan försöka
utvärdera och sätta ord på resultatet och erfarenheterna. Arbetsmålen i vår
matematiksatsning var följande:
• att synliggöra geometrin med hjälp av verklighetsanknutet material och
IKT för alla elever
• att förstå kopplingen mellan längdskala, areaskala och volymskala
• att förstå begreppen π samt area och omkrets av en cirkel.
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Vilken typ av undervisning ville vi skapa?
Vi bestämde oss för att under vår projektperiod synliggöra geometrin med
hjälp av verklighetsanknutet material och IKT (informations- och kommuni
kationsteknik). För att kunna göra detta krävdes det att vi såg till kursplanens
mål för geometri och att vi lärare funderade på hur vi skulle skapa en under
visning som byggde upp elevernas förståelse för begreppen.
Vad behöver då eleverna kunna för att behärska i det matematiska innehåll
vi valt för vårt matematikprojekt? Undervisningen har tidigare i årskurs 6
fokuserat på beräkningar av omkrets och area för trianglar och fyrhörningar.
Med detta projekt försökte vi bygga upp elevernas begreppsförståelse även för
cirklar, samt få dem att upptäcka förhållandet mellan omkrets och diameter,
dvs. π.
För eleverna i årskurs 7 fokuserade vi de didaktiska diskussionerna kring
begreppet skala och målet att skapa förståelse för relationen mellan längd-,
area och volymskala. Vår undervisning i årskurs 7 har tidigare inte behandlat
beräkningar av volymer för olika geometriska objekt, vilket är en kritisk aspekt
när man ska skapa förståelse för längd-, area och volymskala.
Gemensamma diskussioner gav struktur och riktning
För att höja kompetensen och nivån på de didaktiska diskussionerna studerade
vi artiklar från facktidskrifter och didaktisk litteratur. Under våra lärarkonfe
renser diskuterade vi dessa artiklar samt tog upp övriga teman som exempelvis
laborativa material, formativ bedömning och datorer i undervisningen. Vi
diskuterade även mycket kring vikten av att använda rätt begrepp och att lyfta
det matematiska språket: Vad menar vi och hur säger vi det till eleverna? Kon
ferensernas innehåll var drivkraften i vårt fortbildningsarbete, strukturen gav
riktning och tidsramen styrfart för projektet.
Arbetet med att välja lärandeobjekt och analysen av de kritiska aspekterna
gav en bredd och ett djup på det matematiska innehållet. Planeringen av lek
tionen skapade kvalitet på de didaktiska diskussionerna kring hur och varför
vi undervisar som vi gör. Detta gav oss en gemensam syn på vår matematik
undervisning och en delad syn på hur vi lärare på Carlssons skola ska planera
undervisningen. Utvärderingen av elevernas kunskapsutveckling fick oss att
upptäcka hur svårt det var att veta om eleverna hade lärt sig det vi tänkt att de
skulle lära sig. Vi märkte också hur viktigt det är att analysera elevernas lärande
på olika sätt.
Lärarna deltog i flera didaktiska diskussioner och delgav varandra undervis
ningsidéer och lämpliga övningar vid olika konferenser. Det var ett intensivt
och inspirerande år för oss som lärargrupp och kanske var det arbetet med les
son study som krävde mest tid och engagemang, men också det som skapade
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gemenskap och energi i gruppen. Med ett gemensamt ansvar för kvaliteten på
de didaktiska diskussionerna kunde lärarlaget tillsammans skapa en givande
fortbildning.
Temat på konferenserna gavs i god tid och lärarna kom väl förberedda inför
mötena, vilket var mycket viktigt för arbetets utveckling. Projektet gav oss ett
gemensamt mål att fokusera vår fortbildning på. Målet, den begränsade tiden
och redovisningskravet stimulerade oss att strukturera upp konferenserna och
att använda den gemensamma tiden väl.
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Projektet har skapat ringar på vattnet
Många av de idéer som lyftes fram vid matematikkonferenserna har av lärarna
utvecklats och testats vid andra lektionstillfällen. Projektet har på så vis ”spillt
över” mellan olika årskurser. Det var också viktigt att med erfarenheten från de
högre årskurserna kunna se de kritiska aspekterna i geometriundervisningen.
En sådan var frågan om vilka begrepp som behöver befästas tidigt för att skapa
en bra grund för kommande moment i undervisningen.
Ett exempel på något vi insett under projektets gång är vikten att uppleva
de geometriska kropparna för att skapa bättre förutsättningar att kunna förstå
tre dimensioner i en bild. När vi arbetade med detta köpte vi in och använde
multikuber, vilket har visat sig vara ett användbart visuellt laborativt material
för matematikundervisningen.
En liten men inte allt för lätt övning kan vara att bygga en valfri figur av två
eller tre multikuber för att sedan bygga den i skala 2:1. För oss var det intres
sant att se hur eleverna tänkte till kring begreppet skala. Våra elever fick dess
utom jämföra sina två figurer för att se om de kunde upptäcka ett mönster för
vad som händer med längd och bredd, sidor och begränsningsarea samt volym.
Överraskande lärdomar
Alla elever använde i större utsträckning än tidigare datorn i matematikunder
visningen och satsningen på elevdatorer i matematikundervisningen blev läro
rik, men inte på det viset som vi tänkt. Det var svårt att finna bra anpassade
datorprogram för eleverna och tiden för att skapa eget material för elevernas
datoruppgifter räckte inte till. Läromedelföretagen är på gång och inom ett par
år finns det troligen ett bredare utbud på marknaden. Utländskt material an
vändes ibland och i större grad av en lärare.
Kanske blev datorsatsningen mer en insikt om hur vi skulle vilja arbeta med
IKT och matematik i framtiden. I projektansökan önskade vi en dator till
varje elev för årskurs 6. Det visade sig av flera anledningar inte vara möjligt att
genomföra. Men insikten att elevanpassat material inte fanns att tillgå i den
utsträckning vi önskat fick oss att istället försöka utveckla vår undervisning i
statistik i mer utvecklad Excel-metodik.
Begreppsdiskussioner utvecklar både elever och lärare
Tiden för diskussioner kring begreppen i geometri blev grunden till allt
lärande i arbetet med projektet. Vi försökte skapa en undervisning där eleverna
fick upptäcka och bygga upp sin förståelse för ämnet samt att matematiska
bevis mer än tidigare berikade undervisningen. Detta har lyft lärarnas under
visningskompetens och skapat bättre förutsättningar för elevers lärande. Elev
erna i årskurs 6 undersökte t.ex. sambandet mellan omkrets och diameter för
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att empiriskt kunna finna sambandet p och eleverna i årskurs 8 klippte isär en
cirkel i cirkelsektorer för att förstå formeln för arean av en cirkel. Eleverna i
årskurs 6 och 7 mötte även bevis för t.ex. vinkelsumman i en triangel.
Det var spännande att delta i projektet och det finns mycket att fundera
över när det gäller elevernas lärande. Vi har skapat bättre kunskaper i geometri
än tidigare, men det finns mycket att diskutera och lyfta kring utvärdering och
form. Eleverna har kunnat tillägna sig nya begrepp, även om kritiska aspekter
som förståelsen för längdenhet och areaenhet var oväntat svåra i årskurs 6.
Inspirationen det främsta resultatet
Matematikprojektet har främst inspirerat oss att försöka arbeta vidare och
utveckla våra idéer tillsammans. Hur vårt utvecklingsarbete kommer att se
ut framöver är svårt att veta, men vi försöker att arbeta vidare med de frågor,
tankar och idéer som motiverat oss att utveckla undervisningen för ett bättre
lärande.
Tiden var det som begränsade vårt arbete mest, samtidigt som det skapade
en effektivitet i projektet. Det var positivt att lärarna fick ett engångsarvode
för utvecklingsarbetets extratid, men vi kände alla att ett utvecklingsarbete blir
bäst om det planeras in i arbetstiden. Vi kände också att vi inte kommer att ha
möjlighet att samla hela ämnesgruppen till arbete på kvällar och helger inför
kommande projekt.
Organisationen kring lesson study har inneburit mycket praktiskt arbete
och nya erfarenheter. Det har gett oss goda förutsättningar att visa varandra
på möjligheter inom IKT, vilket bitvis har skymt vårt fokus på geometri och
elevernas lärande. På kort sikt skapade det kanske inte alltid ett bättre lärande,
men på längre sikt har vi gett varandra många verktyg att använda för en inspi
rerande och mer ändamålsenlig undervisning i geometri.
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Olika sätt att lära blir
en styrka i undervisningen
Sofia Timan, Hudiksvall
Så här är jag och så här lär jag. Du är på ett annat sätt och lär på ett annat sätt.
Vissa egenskaper har vi mer gemensamt och andra mindre. Ingen egenskap är
bättre än den andra men om vi båda är medvetna om dem kan vi använda dem som
styrkor. Jag respekterar dig och ditt sätt att lära. När vi samarbetar och utnyttjar våra
styrkor tillsammans kan vi komma ännu längre. Vi lärare har nu större kunskap om
och förståelse för elevernas olika lärstilar och undervisningen anpassas till viss del
till olika lärstilar. Våra elever har fått ökad medvetenhet om sitt eget lärande och om
sin inlärningsstil. De känner en ökad lust och ett större intresse för ämnet och ännu
viktigare: en ökad tilltro till den egna förmågan.

En viktig del i vårt matematikprojekt var att skapa medvetenhet hos eleverna
om de styrkor som finns i olika sätt att närma sig det som upplevs som svår
matematik. En vinst för oss har varit att ha ett gemensamt språk med eleverna
om hur deras lärandeprocess ser ut och hur de kan utnyttja den kunskapen
i sin kunskapsutveckling inom matematik. Genom att vi också har ökat vår
förståelse för hur våra elever lär sig kan vi också på ett bättre sätt planera och
nyansera vår undervisning.
Det här matematikprojektet har också gett oss större möjligheter att möta
varje elev på ett mer tillfredsställande sätt. Lärstilsarbetet har gett eleverna in
sikt om att vi är och lär olika och att det rättvisa ligger i att var och en får arbe
ta på sitt sätt och utifrån sina möjligheter för att kunna utvecklas på bästa sätt.
En ohållbar situation
Före projektet var vår erfarenhet att elevgruppen var mycket beroende av tydlig
struktur och fasta rutiner för ett bra inlärningsklimat. Det fungerade relativt
dåligt. Elevernas fokus fanns mer i att få göra lika, få samma material och yttre
möjligheter. Resultaten på proven i årskurs 3 visade tydligt att en förändring
var behövlig. Vår vision blev att skapa en lärmiljö där det är tillåtet för alla att
vara och att lära på olika sätt, så att varje elev i gruppen skulle ha möjlighet att
utvecklas så långt som möjligt mot de nationella målen. De mål vi satte upp
blev följande:
• högre måluppfyllelse för eleverna vid ämnesproven i årskurs 5 jämfört med
årskurs 3
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• att eleverna känner ökad lust och intresse för ämnet och ökad tilltro till den
egna förmågan
• en ökad medvetenhet hos eleverna om sitt eget lärande och om sin
inlärningsstil
• en strukturerad och stimulerande klassrumsmiljö för att bemöta elevernas
behov och inlärningsstil
• öka delaktigheten hos eleverna
• att stärka våra didaktiska kunskaper.
En trevande inledning
När vi inledde projektet vid terminsstarten hösten 2010 arbetade vi först fram
en tydlig arbetsplan. Här tog vi mycket stöd i det material som Skolverket
bidrog med. Vi gjorde en tydlig behovsbeskrivning och konkretiserade våra
mål, både direkt mätbara och indirekt mätbara. En viktig del för kvaliteten på
arbetet blev också att bestämma hur formerna för styrning och kontroll skulle
se ut. Det vi enades om var följande punkter:
• bestämda tider för projektet, eftersom vi använder oss av vikarier
• löpande loggboksskrivning för eleverna på bestämd tid
• löpande loggboksskrivning för lärare
• gemensam reflektion och kollegiesamtal för lärare
• stafettintervjuer med fem elever löpande i intervaller under projekttiden
• självvärderingar av elever före och efter arbete med specifika områden
• diagnoser
• lärstilstest på varje elev. Samtal, diskussioner och arbetet utifrån resultat,
även diskussion med föräldrar på utvecklingssamtal
• mätning av indikatorer (se programteorier).
För att så småningom kunna utvärdera arbetet löpande satte vi upp tre olika
programteorier. Den första programteorin A visar också vart vårt kommande
arbete tog fart. Först när vi kommit en bit på väg i den utveckling som pro
gramteori A beskriver kan vi starta följande programteori B.
Under inledningsarbetet med att läsa litteratur och föra kollegiala diskussioner
förändrades och utvecklades undervisningen i viss mån. Vi arbetade mycket på
att variera undervisningen, men att nå dit vi ville tog tid och det är en ständigt
pågående process.

tid för matematik – erfarenheter från matematiksatsningen 2009–2011 57

Programteori A
Visison: Fler elever får godkänt i matematik
Aktiviteter

Resultat på
kort sikt

Lärare studerar
litteratur

Lärare har fördjupad kunskap
om olika lärstilar

Lärare för
kollegiala samtal

Lärare har fördjupad kunskap
om elevers
lärstilar

Resultat på
medellång sikt
Lärare omsätter
kunskaper i den
pedagogiska
planeringen av
undervisningen

Resultat på
lång sikt
Lärare har
kunskap om och
förståelse för
elvernas olika
lärstilar
Undervisningen
anpassas till
olika lärstilar

(se nästa programteori)

Programteori B
Visison: Fler elever får godkänt i matematik
Aktiviteter

Presenterar
olika lärstilar
Lärstilstest
Stafettintervjuer
(löpande)

Resultat på
kort sikt
Elever är
medvetna om
att det finns
olika sätt att
lära och att
lärandet ser
olika ut för var
och en

Resultat på
medellång sikt
Elever har
kunskaper om
olika lärstilar
och vilken lärstil
de själva har

Resultat på
lång sikt
Elever har en
ökad medvetenhet om sitt eget
lärande och om
sin inlärningsstil

Först när denna utveckling startat och kommit en bit på väg blir nästa programteori C aktuell.
Programteori C
Visison: Fler elever får godkänt i matematik
Aktiviteter

Elever får arbeta
på ett varierat
sätt där olika
inlärningsstilar
tas i anspråk
Stimulerande
material finns
nära elever
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Resultat på
kort sikt
Elever blir mer
medvetna om
sitt och andras
sätt att lära

Resultat på
medellång sikt
Elever lyckas i
sitt arbete och
får återkoppling

Resultat på
lång sikt
Elever k änner
ökad lust och
intresse för
ämnet och
känner ökad
tilltro till den
egna förmågan
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Arbetet tar en ny vändning
Under hösten startade vi upp ett loggboksskrivande för eleverna och för oss
lärare, för att kunna följa vår utveckling. Att ställa riktigt bra frågor var svårt
och därför har frågeställningarna för skrivandet fått utvecklats under hela pro
jekttiden. Vi inledde också stafettintervjuerna med de fem elever som vi valt
att följa under projekttiden. Vi valde att göra en ljudinspelning av intervju
erna för att sen kunna lyssna, analysera och reflektera kring dem tillsammans
i kollegiet. Metoden har känts som väl fungerande och användbar även efter
projektets slut. Genom att lyssna till elevernas förklaringar kring hur de tänker
om matematik kan vi upptäcka styrkor hos elever och annars ibland osynliga
misstolkningar som tydligt skapar hinder för elevernas utveckling.
Vi började också med att göra lärstilstest med eleverna och i kollegiet och
konkretisera dessa i bild och färg. Lärstilstesten har legat till grund för många
intressanta diskussioner bland eleverna och de har skapat en gemensam platt
form för förståelsen att matematik kan och bör läras på flera olika sätt. Det är
bra att prova olika sätt för att nå djupare förståelse och att när det blir riktigt
svårt ta hjälp av sin starkaste lärstil. Det skapar en grund för medvetna val och
fokus på ett individuellt lärande. Vi har under läsåret också skapat mer eget
material, som lättare kan anpassas utifrån olika lärstilar. Det har gjort att vi har
blivit styrkta i känslan av hur vi vill undervisa i matematik. Successivt har vi
släppt taget om matematikboken och känt att vi tagit mer kontroll över hur vi
vill forma undervisningen utifrån läroplanens mål.
Den didaktiska diskussionen är en viktig aspekt
Vårterminen inledde vi med att under en konferens berätta om vårt utveck
lingsarbete för det övriga kollegiet. Att ha en öppen dialog, sprida kunskap,
tips och idéer är en viktig aspekt i allt arbete och för oss i projektet även i att
ha ett stöd och tilltro till vad vi pysslar med från andra på skolan. Det skapa
des intressanta diskussioner utifrån lärstilar och på samma sätt som vi jobbar
med eleverna kunde vi jämföra olika styrkor, diskutera hur vi kan komplettera
varandra etc.
Under våren fokuserade vi mycket på de didaktiska samtalen. Vi hade då
möjlighet till två vikarier parallellt vilket gav oss den möjligheten. Kollegie
samtal och gemensam reflektion kring det didaktiska arbetet blev faktiskt det
mest värdefulla verktyget under hela projekttiden. Möjligheten att ta ut sväng
arna i arbetet med eleverna för att sen ha tid till utvärdering och utveckling
gemensamt är så svårt i den dagliga verksamheten trots att det ibland skulle
kunna vara den enklaste, mest effektiva fortbildningen av alla. Kanske också
den mest efterlängtade av många lärare. Under våren fick vi även ta del i ett
examensarbete för specialpedagogutbildningen där vi gjorde en learning study
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tillsammans. Det gav många nya tankar men även bekräftelse på att vi arbetar
i rätt riktning. I den undersökningen fick vi bl.a. lära oss om och använda
variationsteorin. Den teoribakgrunden fördjupar vårt arbete ytterligare.
Mot slutet av terminen arbetade vi intensivt med att sammanställa material
på skolan. Vi hade vid den tiden fått möjligheten att använda en liten lokal till
ett matematikrum. Det har vi utrustat med lektionsförslag och material som vi
tycker håller kvalitet, exempelvis olika strävor från NCM, samt eget material
som vi arbetat fram under våren. I rummet finns möjlighet att dela med sig av
tips och idéer, att ta del av artiklar och forskning samt att skriva i en gemen
sam loggbok.
Vilka utmaningar finns kvar?
Under våren genomförde vi ämnesproven för årskurs 5. Resultaten visar på
en uppåtgående trend. När vi i slutskedet utvärderade projektets utfall mot
de programteorier som vi satt upp, hade vi nått längre än vad vi tidigare vågat
hoppas på.
Ett projekt som detta har gett oss stora möjligheter att utveckla vårt arbete
med elevers lärande i matematik. Vi har fler motiverade elever i klassrummet
som vet att de också kan matematik. De känner att de utvecklas och den inre
motivationen har startat. De är mer delaktiga i sin egen kunskapsutveckling
och har större förståelse för hur lärande sker för dem själva och för andra. Vi
ser att förändring kan ske även under en kortare period som denna.
En utmaning för oss nu blir att fortsätta vårt utvecklingsarbete utan den
värdefulla tid som projektet gett oss och att tillsammans kunnat reflektera,
analysera, skapat nya infallsvinklar och förverkliga de nya idéer som vi har.
Nästa vår väntar nya ämnesprov för årskurs 6 där vi kan fortsätta med att
stämma av arbetets utfall. Det blir nog ett mycket spännande läsår!
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Den röda tråden
Clas Asp, Borgholm
I Borgholms kommun har vi under ett läsår drivit ett matematikprojekt med målet
att i hela kommunen bedriva en undervisning som är varierad och som utgår från de
grundläggande förmågorna i matematik. Våra lärare och elever behövde få en vidgad
syn på vad matematik är och var den finns i vardagen. Lärare och elever behövde
tillsammans utveckla matematikundervisningen i det egna klassrummet och matematikundervisningen behövde bli mer varierad och mer målstyrd. I Borgholms kommun finns ett matematiknätverk med representanter från alla enheter. Ett nätverk
är ett effektivt sätt att sprida ny kunskap på skolorna. Med stöd från rektor ansökte
nätverket om medel från Matematiksatsningen 2010. I och med detta projekt ville vi
stärka matematiknätverket och de enskilda medlemmarna i nätverket i deras arbete
att entusiasmera och stödja kollegor på sina respektive skolor.

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig,
oavsett var i landet den anordnas. Med skollagen som utgångspunkt skapades
år 2000 i Borgholms kommun ett antal nätverk för lärare i förskola till och
med årskurs 9. Med representation från varje skolenhet har nätverkets mål
varit att skapa förståelse och samsyn mellan olika lärare på olika nivåer. Genom
att skapa en ”röd tråd” genom grundskolans matematikundervisning i Borg
holms kommun ska vi ge våra elever trygga övergångar, samtidigt som det är
en hjälp till lärarna.
Nätverket ska fungera som beredningsgrupp till förvaltningens lednings
grupp vad det gäller förvaltningsövergripande beslut. Vad som är svårt att få
att fungera är kommunikationen mellan nätverk och skola. Tillfällena för re
presentanterna att sprida information och ha en dialog med alla lärare samlade
inskränker sig i stort till arbetsplatskonferenserna, som ofta har en fullspäckad
dagordning.
Hur mäter man en god undervisning?
Målsättningen att en skolledare alltid deltar i nätverksträffarna är god, tyvärr
blir det inte alltid så. Skolledarna ska vara den pedagogiska ledaren på skolan,
en arbetsuppgift som tyvärr inte alltid hinns med. Alltmer av deras tid går åt
till administrativa sysslor och att i enlighet med skollagen se till att dokumen
tationer, handlingsplaner etc. skapas och finns tillgängliga. Lärarna ska lägga
allt mer tid på dokumentation, ibland på bekostnad av planeringen av en god
undervisning. Den pedagogiska utvecklingen får alltför litet utrymme.
En förutsättning för hög måluppfyllelse torde vara en god undervisning,
något som är problematiskt att mäta. När jag som matematikutvecklare be
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söker klasslärare på deras skolor för att diskutera matematikutveckling ställer
sig många frågan hur de ska hinna. Många lärare verkar känna sig otillräckliga
i sin yrkesutövning. Det är mycket som ska implementeras, skapas, utvecklas
och dokumenteras som inte har en nära koppling till undervisningen i klass
rummet, eller utanför. Kommunpolitikerna vill gärna utvärdera sin skolverk
samhet, ofta blir det via måluppfyllelse och det som lätt går att mäta. G
 enom
statistik görs ofta det lätt mätbara viktigt, istället för att göra det viktiga
mätbart.
Hög igenkänningsfaktor i rapport om matematikundervisning
I sin rapport Undervisningen i matematik – utbildningens innehåll och ändamålsenlighet skriver Skolinspektionen att flertalet elever inte har tillräcklig
kunskap om målen i matematik. Detta gäller särskilt kompetensmålen.
Skolinspektionen skriver vidare att undervisningen är starkt styrd av läro
boken. Det får konsekvensen att eleverna får små eller inga möjligheter att
utveckla sin kompetens i problemlösning, sin förmåga att använda logiska
resonemang och sin förmåga att sätta in matematiska problem i sammanhang.
Alla dessa problem brottades vi med i Borgholm och vi kom fram till att om
elevernas kännedom om de grundläggande kompetenserna är bristfällig måste
vi göra något åt det. I matematiknätverket beslöt vi att:
• Tolka de sex kompetenserna som presenteras i rapporten och formulera om
dessa så att alla våra elever skulle kunna läsa och förstå.
• Skapa sex posters som är lockande i form och färg. Modern tryckteknik är
snabb och billig. Sedan ville vi trycka upp, rama in och hänga upp dessa i
alla klassrum där matematikundervisning bedrivs.
• Uppmana alla lärare att i den dagliga matematikundervisningen lyfta fram
kompetenserna, diskutera innebörden och visa på att eleverna faktiskt tränar
på flera av dem varje dag. På så sätt ville vi få eleverna att förstå att det är
detta som är viktigt, inte hur långt man kommit i matematikboken.
NCM, blev en fantastisk källa till kunskap och inspiration för oss. I projektet
hade vi fått beviljat medel för att köpa in tre dagars föreläsning/workshop från
NCM. Vi behövde NCM dels som fortbildare och inspiratörer, dels som boll
plank. Vi kom överens om att som första dag besöka deras matematikverkstad
i Göteborg.
De frågor vi diskuterade innan besöket var:
• Hur kan vi kollegor stötta varandra?
• Hur kan vi se till att det når hela vägen fram till eleverna,
ända in i klassrummet?
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• Vad behöver vi för stöd av rektorerna?
• Hur kan vi lyfta fram de sex kompetenserna?
Elevers attityd till ämnet påverkar måluppfyllelsen
Vi ville innan projektet startade ta reda på vad våra elever egentligen tyckte om
matematik, om sin matematikundervisning och hur förtrogna de var med kom
petenserna. Vi tillät oss att plocka frågor som Skolverket och andra kommuner
använt sig av vid utvärderingar och lägga till några egna. Det blev 20 påståen
den som eleverna skulle ta ställning till genom att välja ett av fem alternativ
från Instämmer helt till Instämmer inte alls. I enkätform svarade eleverna på
dessa genom att följa en länk som mailats ut till dem. Alla eleverna i årskurser
na 1–9 i kommunen svarade på samma frågor. Här följer två av de 20 frågorna:
Innan projektet: en jämförelse mellan årskurs 5 och årskurs 9 med NU-03
Jag kämpar på även när det är svårt i matematiken
Andelen positiva svar (%)
90

Åk 5

80

Jag vill gärna själv ha ett yrke där matematik används

Åk 9

70

Andelen positiva svar (%)
45
Åk 5

40

Åk 9

35

60

30

50

25

40

20

30

15

20

10

10

5

0

0

Borgholm -10

NU-03

Borgholm -10

NU-03

Efter projektet: utveckling årskurs 5 och årskurs 9
Jag kämpar på även när det är svårt i matematiken

Jag vill gärna själv ha ett yrke där matematik används

Andelen positiva svar (%)
90

Andelen positiva svar (%)
70

80

Åk 5

Åk 9

Åk 5

Åk 9

60

70
50

60
50

40

40

30

30

20

20

10

10
0

Borgholm 10

Borgholm 11

0

Borgholm -10

Borgholm -11

Vi kan via enkäten tycka oss se en positiv utveckling i Borgholms kommun
under det gångna läsåret. På nästan samtliga frågor har staplarna förändrats åt
rätt håll.

tid för matematik – erfarenheter från matematiksatsningen 2009–2011 63

Loggboksskrivande får oss att reflektera över vårt arbete
Vi läste också in oss på ett material om loggboksskrivande som vi fått av
NCM. I Borgholms kommun hade alla lärare i årskurs 1–9 under ett par stu
diedagar hösten 2010 jobbat med stödmaterial om planering från Skolverket.
Där gavs exempel på hur en planering kunde utformas, skapas och användas.
Alla kommunens lärare fick i grupper planera och genomföra ett arbetsområde
och sedan redovisa detta för kollegor på andra skolor.
För några år sedan skapade vi en egen hemsida. Här skulle vi förutom att
samla nätverkets dokument även samla bra aktiviteter, litteraturtips och länkar
och nu kunde vi även samla våra planeringar. En tanke med en egen hemsida
var att om alla vi lärare uppmanas/uppmuntras bidra med material så blir den
också mer använd/utnyttjad och då kommer vår undervisning att bli mer
varierad.
Genom att nätverka, visa på bra lektionsupplägg, bra aktiviteter och hur de
kan användas säkerställer vi en varierad undervisning.
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Matematik bland borgar och slott
Linnea Danielsson, Öland
Sandby Borg på östra Öland byggdes för mer än tusen år sedan för att s
 kydda ölänningarna mot fienden som kom från Östersjön. Sandby Borg ligger endast 42 meter
från vattnet på en låg strandvall. I borgen har man hittat exklusiva förgyllda reliefspännen från 400–550 e.Kr. Vilka verktyg och vilket matematiskt kunnande hade
människorna för att bygga en oval försvarsborg med två portar och en yttre förskansning med flera parallella rader av stenblock? Vad visste dåtidens människor om geometri? Gårdby skola ligger inte långt från Sandby Borg på sydöstra Öland. Eleverna
i årskurs 1–6 kunde under hösten 2010 välja kursen Matematik bland borgar och
slott på elevens val. Tillsammans ville vi i skolans arbetslag väcka n
 yfikenhet och
intresse för matematikämnet och den historiska närmiljön.

Matematikutvecklarna i Mörbylånga kommun har under flera terminer skapat
ett långsiktigt utvecklingsarbete genom nätverksträffar, där den senaste forsk
ningen i ämnet presenteras. Lärare i matematik får diskutera och reflektera
över olika metoder för att utveckla sin undervisning så att eleverna ska nå goda
kunskapsresultat. Lärarna har varit eniga om att matematiken är ett ämne som
behöver varieras mycket mer än vad som sker idag. Ämnet kräver en större
anknytning till elevernas vardag och många uppgifter behöver lyftas ut från
boken till ett annat perspektiv. Nätverksträffarna har gett många lärare nya
glasögon inför planering och undervisning i ämnet matematik. Det innebär
att variationen är betydligt större i val av metoder, läromedel och inte minst
miljöer för lärandet, såväl inomhus som utomhus.
Lärarna har inom nätverket arbetat i olika grupper med att diskutera val
av framgångsrika metoder och material men också konstaterat att elevens
självförtroende och intresse för ämnet är centralt. Språk och lärande hänger
samman liksom språk och identitetsutveckling. Både förskola, skola och skol
barnsomsorg har ett tydligt uppdrag i läroplanen att stärka barns och elevers
tilltro till den egna förmågan. Lärarna har därför analyserat och reflekterat över
sambandet mellan självkänsla, språklig förmåga och skolframgång i matematik.
Det har betydelse om varje elev stimuleras och genom höga förväntningar får
utmaningar och återkoppling. Matematik är roligt och skolan ska aktivt främja
lärandet! Matematikutvecklarna ligger hela tiden steget före genom ett mycket
stort kontaktnät med bland andra Linnéuniversitet, NCM och RUC. Två
gånger per termin får kommunens alla matematiklärare en inbjudan till dessa
nätverksträffar.
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Matematikklubbens första termin
Mörbylånga kommun har också valt att satsa på learning study med extern
handledning från Göteborgs universitet. I kommunen kommer cirka 30 lärare
i matematik att ha gjort egna studier enligt learning study med lärandeobjek
ten bråk, volym, medelvärde och skala.
Anna Lövström som arbetar på Gårdby skola har intresserat sig särskilt
mycket för metoden learning study och har skrivit en C-uppsats med rubriken
Kompetensutveckling genom learning study i matematik – vilka kunskaper utvecklar de deltagande lärarna?
Med denna bakgrund så startade vi en matematikklubb med fokus på
det matematiska samtalet. Vad har elever för tankar, idéer och lösningar på
matematiska problemställningar. Första tillfället intervjuades eleverna och fick
frågan: Vad är matematik?
En tydlig arbetsplan togs fram med både teoretiska och praktiska moment
för varje lektion. Eleverna skulle få lära sig olika begrepp och rätt terminologi.
Matematikklubbens första termin delades in i fyra delkurser:
1. Tillverkning av egna informationstavlor i form av geometriska figurer
Eleverna fick först göra egna ritningar och sedan välja olika material. Kreativa
elever kom genast igång med sina tavlor.

Viktiga ord i del 1: rektangel, kvadrat, cirkel, triangel
2. Sandby Borg och geometri
Här gällde det att förbereda besöket i fornborgen och planera eget bygge av
en miniborg. Eleverna studerade hur cirkelns omkrets kan mätas med hjälp av
tråd och måttband. Frågeställningar som kom upp; – Hur ser sambandet ut
mellan cirkelns omkrets och dess diameter? Gäller detta samband för alla cirk
lar? Eleverna besökte Sandby Borg och undersökte borgens diameter för att få
en uppfattning om hur stor hela borgen är. Elevgruppen diskuterade samban
det mellan borgens diameter och dess omkrets. Eleverna blandade cement och
vatten till murbruk och började bygga egna miniborgar.

Viktiga ord i del 2: cirkel, radie, skala, diameter, omkrets
3. Kalmar slott och mönster
Slottets historia går tillbaka till 1100-talet och var en försvarsanläggning där
Kalmarunionen slöts 1397. Nuvarande utseendet fick slottet på 1500-talet
genom Gustav Vasa, Erik XIV och Johan III som förvandlade den medeltida
försvarsborgen till ett renässanspalats med kungstrappa, kalkstensportal och
vackra salar. Tjocka försvarsmurar, vindlande trappor, vindbrygga och vall
grav och kanontorn sätter igång vår fantasi. En mörk fängelsehåla och svarta
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glänsande kanoner ger oss kunskap om ett historiskt Kalmar, men sätter också
igång tankar och känslor inför dåtidens villkor för oss människor.
Eleverna besökte slottet med uppgiften att leta efter geometriska figurer och
olika mönster för att sedan göra en ritning till ett eget slottsbygge. På skolan
satte de ivrigt igång med att göra egna ritningar och planerade för att bygga
borgar och slott i liten skala. Kreativa lösningar och matematiska samtal gav
eleverna en fördjupning i ämnet och förståelse för geometriska figurer och
olika begrepp. Modellbygget krävde inte bara kunskaper i matematik och
fantasi. Det behövdes konkret material, allt från brädor, murbruk, klister,
saxar, måttband, tumstock, linjal, färger m.m.
Viktiga ord i del 3: mönster, talmönster, två- och tredimensionella geometriska
figurer
4. Vad är matematik?
Skapades världen av en matematiker? Spännande frågor diskuterades under
höstens modellbyggen. Matematikklubben har besökt inte bara borgar och
slott utan även Linnéuniversitetet och en gymnasieskola i Kalmar. Ett av de
kanske viktigaste samtalen omkring matematik skedde när eleverna på Gårdby
skola fick träffa gymnasieelever på Lars Kaggskolan i Kalmar. Gymnasieele
verna berättade om vad de arbetade med i matematiken just då.
Gymnasiekurserna i matematik känns förstås otroligt spännande för grund
skolans elever. Detta studiebesök gav det matematiska samtalet en bredd och
en spännande fördjupning. Det blev ett fantastiskt möte inte bara för Gård
byskolans elever, utan även stolta gymnasieelever fick visa sina kunskaper i
matematik.

Viktiga ord i del 4: koordinater, integraler, derivata
Material som konkretiserar
Matematikklubbens spännande arbete har alla kunnat följa i skolans webbtid
ning Gårdbybladet. Det är ett utmärkt sätt att synliggöra matematiken och
elevernas arbeten, men också att inspirera andra skolor till att arbeta med geo
metri och historia på ett annorlunda sätt.
Digitalkameran har använts flitigt och eleverna har gjort fina samman
ställningar och presentationer.
Vad är egentligen matematik?
Våra elever har idag många olika svar på den frågan. Det finns en ny kunskap
i geometri och ett mycket större intresse av att föra matematiska samtal. Elev
erna har fått ett större självförtroende och ökad tilltro till den egna förmågan.
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Kopplingen mellan matematik och vår historiska närmiljö, mellan elevers
kreativitet och eget skapande förändrade undervisningen.
Genom studiebesök och information på olika hemsidor där Kalmar slott
presenteras har eleverna fått inspiration och blivit nyfikna på slottets historia.
Slottsmodeller har byggts med logiska block och eleverna har ritat många
fantasislott. Vilka geometriska former finns egentligen i ett slott? Matematik
bland borgar och slott har gett eleverna en djupare förståelse för matematiska
begrepp och ett större intresse för ämnet matematik. Projektet har visat hur
en varierad undervisning med anknytning till elevernas närmiljö och vardag
väcker intresse för ämnet matematik.
Matematikprojektet har också påverkat lärares sätt att planera och organi
sera sin undervisning. Elevinflytandet har ökat och kreativitet och fantasi ges
större utrymme. Vi har startat fler matematikklubbar på elevens val, utomhus
pedagogiken har ökat, IT-användningen genom interaktiva skrivtavlor används
mer och konkret material används i mycket större utsträckning än tidigare.
Fler och fler klasser deltar i olika matematiktävlingar. Det finns ett engage
mang och intresse av att samarbeta och utveckla undervisningen tillsammans
med kollegor, vilket ger synergieffekter som på sikt ska ge högre måluppfyllelse
och kunskapsresultat för våra elever och som slutligen ska hjälpa oss att uppnå
vår vision: en effektiv matematikundervisning för alla elever.
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Ökad måluppfyllelse genom varierad undervisning
Patrik Arvidsson, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Vänersborg
När vi konstaterade att många elever och personal på vår skola delade uppfattningen att det är svårt och tråkigt med matematik insåg vi att vi måste höja intresset, statusen och måluppfyllelsen i ämnet matematik. Vi har i vårt projekt försökt
att identifiera brister i matematiken genom att kartlägga alla elever för att få en
bra grund att öka samtliga elevers måluppfyllelse på skolan. Denna kartläggning av
elevernas kunskap i matematik har gjorts parallellt under hela projektet för att vi ska
kunna tillgodose elevens bästa möjliga utvecklingsmöjligheter. Kartläggningen gjordes med hjälp av diagnoser, både skriftligt och muntligt, samt genom observationer
av praktiska problem.

Undervisningens utformning kan lätt bli stereotyp genom att det alldeles för
ofta bygger på att vi följer de läroböcker i matematik som finns tillgängliga.
Detta kan vara en av orsakerna till att flera elever fått en negativ inställning till
matematik och tycker det är svårt och tråkigt.
Vi insåg att vi på skolan måste få mer kunskaper om hur vi kan variera vår
undervisning så att den bättre kan anpassas till varje elev. Vi ser också att det
finns brister inom flera matematikområden hos eleverna. Det kan vara allt från
baskunskaper i de fyra räknesätten till algebra.
Hörselnedsättning försvårar inlärningen
Alla specialskolans elever når inte målen i skolan. En anledning till detta är att
andelen elever med skolrelaterade svårigheter utöver dövhet eller hörselskada
är större än inom andra skolformer. Enligt undersökningar är det endast 51
procent som når målen i ämnet matematik. Omkring 40 procent av våra elever
har andra svårigheter utöver sin dövhet eller hörselskada. Det verkar som om
en hörselnedsättning tycks skapa försämrade möjligheter för våra elever att
nå målen. Våra matematiklärare här på skolan uttryckte en stor oro för hur
eleverna utvecklar sina kunskaper i ämnet och detta ligger till grund för vår
matematiksatsning.
Insatser med att höja intresset både hos elever och personal kändes som en
bra start och även en bra grund för vårt fortsatta matematikarbete på skolan.
Många av de aktiviteter som genomförts verkar ha ökat intresset och statusen
för ämne, faktorer som i sin tur bidragit till en ökad måluppfyllelse.
Diagnostiseringen och kunskapsbedömningen har underlättat både för
lärarna i undervisningen och vid utvecklingssamtal, men det tar både tid och
kraft att genomföra en sådan kunskapsbedömning på en skola. Att använda
sig av bedömningsmaterial kontinuerligt i sitt arbete ger en tydlig bild om var
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eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling, då blir det tydligt för både lärare,
elev och vårdnadshavare att förstå elevens styrkor och svagheter. Får man kun
skap och förståelse om var eleverna befinner sig kan man bättre individualisera
undervisningen och på ett mer effektivt sätt ge eleven de verktyg som behövs
för att nå ända fram eller så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Har
man en stor elevgrupp blir det ett krävande och stort projekt men vi tror att
man har igen det när arbetet väl är utfört.
Kompetenshöjande insatser ökar kvaliteten på undervisningen
Kompetensutvecklingsdagar vid terminsstart och inspirationsdagar som hand
lar om matematik har varit uppskattade av alla inblandade. Syftet med sådana
dagar är att alla ska få något matnyttigt med sig efter genomförd kompetens
utveckling, genom många konkreta och praktiska tips och idéer om hur vi kan
variera och inspirera våra elever till större lust för matematikämnet samt bättre
utvecklingsmöjligheter.
Vi har bl.a. haft workshop med olika stationer, där lärarna parvis jobbat 15
minuter på varje station för att därefter byta station och fortsätta runt på alla
stationer. Detta har varit väldigt uppskattat då alla deltagare berättade att de
fick många nya tips och uppslag till hur de kan utveckla sin undervisning i
klassrummet. Detta avspeglas direkt på eleverna som känner att läraren kom
mer till klassrummet inspirerad av ny kunskap. Intresset och arbetsinsatsen hos
eleverna ökar och därmed kan det leda till ökad måluppfyllelse. Ofta ser man
tendenser i undervisningen att den lätt återgår till den gamla undervisningen
 indre inspire
efter en tid, då läraren ibland får slut på idéer eller känner sig m
rad av att själv fortsätta utveckla undervisningen.
Hur kan man göra för att fortsätta att
inspirera och utveckla undervisningen?
Som chef eller skolledare bör man vara lyhörd när man känner en stagnation
i undervisningen och då om möjligt ge sina lärare en knuff i rätt riktning
genom någon typ av kompetensutveckling. Förslag är antingen genom work
shops, eller genom matematikutvecklare som kan besöka skolan och träffa
personalen för att skräddarsy kompetensutvecklingen. Detta kan t.ex. vara en
föreläsning inom ett visst område. På vår skola hade vi en lektionsgenomgång
om hur man kan introducera och lära ut bråk på ett mer konkret sätt från
grunden med addition, subtraktion, multiplikation och division, allt för att ge
lärarna så stor förståelse som möjligt om ämnet eller det område som man ar
betar med, både praktiskt och teoretiskt. Detta har gett många aha-upplevelser
och många tycker att det är viktigt med ny kunskap eller repetition om de
olika momenten som undervisningen tar upp. Lärarna tar till sig nya delar eller
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stoff som leder till mer engagemang i klassrummet. Det kan vi märka genom
prov och tester där vi sett att förståelsen har ökat bland eleverna.
Man kan också i större utsträckning integrera de praktiska skolämnena med
matematik. En heldag matematik med fokus på de praktiska ämnena i skolan
kan vara ett bra sätt att öka intresset. Vi arbetade exempelvis med stationer i
syslöjd, träslöjd, kemi, bild, hemkunskap och idrott. Där delade vi in eleverna
i grupper tillsammans med några lärare i varje grupp. Elever och lärare flyttar
sig sedan mellan stationerna i de olika ämnena och gör olika uppgifter som
innehåller både praktiska och teoretiska problem som går att lösa på olika sätt.
Några av uppgifterna på stationerna mynnade ut i en egen praktisk matema
tikkluring att ta med hem.
Matematikdagar inspirerar
Genom matematikdagar kan vi se att intresset har ökat hos eleverna. Vi kan
också se att eleverna får större förståelse för att matematiken finns överallt.
Problem som kan uppstå på sådana dagar är att många är inblandade och att
det lätt kan bli missförstånd om vad som gäller, eftersom det är många som
deltar. Men på det stora hela ser vi vinster med liknande aktiviteter, såsom att
elever i olika åldrar träffas och får samarbeta. Det kan medföra att yngre elever
får ett nytt synsätt på matematikämnet och att de äldre eleverna får förklara
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hur de tänker eller kanske får sig en tankeställare om hur man kan lösa upp
gifter på flera sätt.
Har man möjlighet och ekonomiska resurser kan man hyra en inspiratör
inom ämnet för att väcka matematikintresset och vidga sin kompetens. Vi fick
möjligheten att hyra föreläsaren Sten Rydh som kom och talade om skönheten
i matematiken. Han gav först eleverna årskurs 1–3 en inspirerande lektion,
därefter årskurs 4–7 för att sedan avsluta med årskurs 8–10.
Dessa lektioner var uppskattade av alla grupper och bara att få ta del av en
matematiker med så stort kunnande har väckt många frågor om bl.a. historisk
matematik hos oss. Sten Rydh avslutade sitt besök på skolan med att ha en
föreläsning med all personal. Detta för att ge personalen nya perspektiv och
nya synsätt på vad och hur man kan göra för att utveckla sin undervisning.
Tävla i matematik
För många elever är det en morot att få vara med och delta i några av de mate
matiktävlingar som arrangeras i Sverige. För oss har tävlingarna lett till mer
motivation att förstå matematik. Utifrån dessa tävlingar kan man som lärare
sedan koppla samman och utveckla sin undervisning för att nå eleverna där de
befinner sig inlärningsmässigt.
Andra tävlingar med matematik som fokus och som varit väldigt uppskat
tade och intresseväckande på skolan är en rastaktivitet som genomförts, som
vi kallat för diskret matematik. Där har eleverna fått en praktisk matematik
kluring varje vecka. Detta har varit extra bra för de elever som normalt inte
uppskattar matematikämnet, som här har varit lika framgångsrika som de
övriga eleverna. Det har också medfört att eleverna pratat matematik med
varandra i större utsträckning. Detta tror vi kan medföra högre måluppfyllelse
i framtiden, om vi kan fortsätta att få eleverna att prata mer matematik med
varandra.
Matematikträffar ger en sammansvetsad lärargrupp
För att utveckling ska ske i matematikundervisningen krävs det att matema
tiklärarna träffas på matematikträffar. Vi har haft våra matematikträffar cirka
en gång i månaden. Där har vi tillsammans bytt erfarenheter, tagit del av ny
forskning, studiecirklar och övrig kompetensutveckling såsom kurser och före
läsningar. Nu har vi en bättre sammansvetsad lärargrupp som kan delge var
andra kunskap, tips och idéer. Allt detta har lett oss till att ge en mer varierad,
individualiserad och målinriktad undervisning. Men det viktigaste med mate
matikträffarna är att vi på skolan fått en likvärdig bedömning och en röd tråd i
undervisningen för samtliga årskurser.
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De problem som kan uppstå med dessa matematikträffar är att få till tider
som passar alla, eller att få alla lärare att engagera sig. Även tiden kan bli ett
problem. Vi löste detta genom att ha en matematikutvecklare på skolan som
styrde matematikträffarnas upplägg. Vi har också fått tid att förnya skolans
matematikverkstad, något som alla skolor skulle satsa på om de inte har detta
redan för det finns mycket bra material att ta del av på alla skolor.
Med en ansvarig för matematikutvecklingen blir det möjligt att få en mer
kontrollerad utveckling i arbetet. Men det räcker inte med en engagerad mate
matikutvecklare för att utvecklingsarbetet på en skola ska utvecklas – lärarna
måste också vilja utveckla sig själva och sin undervisning.
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Tidskrävande projekt gav
resultat värda att vänta på
Katarina Ericsson, Stockholm
Vi utvecklade undervisningen för våra elever i årskurs 8 inom området algebra, mönster och ekvationer genom bl.a. lesson study och learning study. Vårt lärandeobjekt
blev övergången mellan att förklara ett mönster med ord till att uttrycka samma
mönster med ett generellt matematiskt uttryck. Vi lärare har i projektet haft tid för
gemensamma didaktiska diskussioner, klassrumsobservationer samt tid att tillsammans kunna planera lektionerna i detalj. Efterföljande diskussion mellan oss lärare
var mycket intressant – förr satt vi mer för oss själva och funderade, nu sitter vi tillsammans och fokuserar på små detaljer i det didaktiska och metodiska momenten.
Genom dessa gemensamma diskussioner, känner vi oss stärkta i vår roll som matematiklärare. Projektet tog tid, men i slutändan har det v arit ett vinnande koncept.

I projektet ingick cirka 100 elever fördelade på 4 stycken 8:or. Två av klasserna
hade s.k. matematikprofil, vilket på Åsö grundskola innebär att de har hundra
minuter mer matematik per vecka. Våra elevers förkunskaper var mycket skif
tande, förstod vi. Det skulle bli en utmaning att hitta ett lärandeobjekt.
Det fanns ett behov av en fördiagnos som tog upp olika grunder inom om
rådet algebra. Vi hittade diagnosmaterial på Skolverkets hemsida som vi plock
ade olika uppgifter ifrån. Hos de klasser som inte hade matematikprofil var det
mycket protester när vi skulle genomföra fördiagnosen, eftersom de trodde att
det var ett prov som de inte kunde svara på. Vi funderade mycket över detta
och kom fram till att eleverna inte möter så många skriftliga fördiagnoser i
matematik eller i andra ämnen.
Välja rätt moment
Eleverna hade några lektioner om algebra och mönster innan vi filmade själva
lesson study-lektionen. Ändå var det en hel del protester och undringar när
vi genomförde lektionen. Eleverna tyckte att det var för svårt och att de inte
förstod någonting. Men efter några liknande problemlösningslektioner föränd
rades elevernas angreppssätt. Plötsligt kunde de starta diskussionen med varan
dra utan att tycka att läraren skulle meddela svaren redan från början. Diagno
sen visade att många elever klarade generella lösningar. De kunde se mönstren,
uttrycka dem med ord men hade mindre kunskap om övergången till att ut
trycka samma mönster med algebra. Vi valde därför ut just detta m
 oment som
lärandeobjekt. Vi ville lära eleverna att våga och att bli säkra samt känna sig
bekanta med sättet att uttrycka detta.
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Problemlösning med mönster
Vi lade ner mycket tid på att läsa litteratur för att hitta bra problem. Antingen
var problemen för lätta, hade fel ingång eller tog upp andra kunskaper än det
vi ville att våra elever skulle bli bättre i. Det var tur att vi som lärare hade sam
lat på oss rätt mycket olika böcker om matematikdidaktik. Även skolan hade
ett bra referensbibliotek. I en bok hittade vi vad vi sökte: en uppgift om tri
angeltal och en om k vadrat i kvadraten. I varje klassrum finns det en interaktiv
skrivtavla som är ett mycket bra hjälpmedel i undervisningen. Fördelen är att
man som lärare kan sitta i lugn och ro och skriva, rita mm. vid sitt skrivbord
för att sedan ta fram detta vid lektionen. Det går alldeles utmärkt att skriva ut
det som står på den interaktiva skrivtavlan till eleverna.
De två problemen triangeltal och kvadrat i kvadraten lade vi in på vår inter
aktiva skrivtavla. Inför det andra problemet fick eleverna de olika kvadraterna
i handen så att de kunde lösa uppgiften praktiskt. I alla klasser blev det, efter
en trevande start, en bra diskussion både gruppvis och i helklass. Vi upptäckte
dock att triangeltal uppfattades som svårare.
Eleverna hade lite svårt i början att gruppvis fundera och reflektera över
mönster, men med rätt frågor från oss så kom de igång. Våra två profilklasser i
matematik på skolan var dock mer vana att muntligt kommunicera matematik.
Lärde sig eleverna det vi tänkt oss?
Eleverna gjorde samma fördiagnos tre gånger, en gång innan learning studylektionen, en gång mitt i läsåret och en i slutet av vårterminen 2011. Efter att
vi sammanställt resultatet, fann vi att eleverna klarade de uppgifter som var
kopplade till just mönster bättre.
Vi ser därför tydliga fördelar med att samarbeta och lägga upp lektioner
gemensamt. Vi samarbetade genom att diskutera lektionsupplägg, lektions
innehåll och varianter på undervisningsmetoder: för- och nackdelar, hur får
jag alla elever med mig, lär sig eleverna vad jag vill att de ska lära sig, formativ
bedömning, betygskriterier, m.m. Som vid alla samarbeten har även detta sam
arbete haft sina bra och mindre bra sidor. Just i detta fall tror vi detta hjälper
oss att skapa samsyn kring kunskap och bedömning, något som i sin tur för
hoppningsvis kommer att leda till en mer likvärdig bedömning.
I framtiden är vår intention att lägga upp en bank av lektionsplaneringar
med bedömningsmatriser och tillhörande läraranvisningar. Där ska vi samla
lektionstips, kritiska aspekter och praktiska inslag.
Hur mycket tid lade vi ner egentligen – och var det värt det?
Vi hade 90 minuter gemensam tid inlagd på vårt schema varje vecka, men i
verkligheten varade varje träff i cirka 120 min. Adderat till detta lade vi ner

tid för matematik – erfarenheter från matematiksatsningen 2009–2011 75

cirka 2 timmar i veckan av vår förtroendetid. Vid träffarna pratade vi om
lärandeobjektet de kritiska aspekterna samt val av undervisningsmetod. Vi
hade pedagogiska och didaktiska diskussioner kring först och främst algebra
och mönster.
De här träffarna gjorde att alla lärare blev stärkta didaktiskt i matematik och
att vår syn på kunskap och lärande blev mer homogen. Undervisningen i våra
klasser blev mer likvärdig och eleverna fick en mer likvärdig bedömning. Ge
nom olika diskussioner kring undervisningsmetoder, pedagogik och didaktik
för matematikämnet, har vi insett hur mycket vår undervisning skilt sig åt sin
semellan. Vi har även trott att vi haft ungefär lika kunskapssyn och bedömning
men det visade sig att vi spretat åt olika håll.
Efter alla samtal, har vi tre lärare fått en bank av både nya infallsvinklar till
kritiska aspekter och metoder att hjälpa elever. Från att inte prioritera samar
bete på grund av tidsbrist, inser vi nu att det är en styrka att planera, utvärdera
och bedöma tillsammans. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det tar tid
att förändra sin undervisning och det måste man vara medveten om, både som
lärare och skolledare. Men vi kan också konstatera att det är väl investerad tid.
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Learning study – kompetensutveckling
med matematik i fokus
Jenny Svanteson, Göteborg
Efter två år med fortbildningsmodellen learning study har vi konstaterat att under
visning är oerhört roligt, men svårt. Det har aldrig varit så svårt att undervisa som
nu, men det har heller aldrig varit så roligt som nu. Learning study är en fortbildningsmodell med syftet att förbättra elevers lärande. Det är ingen undervisningsmetod, utan en kompetensutvecklingsmodell som involverar en vetenskaplig teori, i
vårt fall variationsteorin. Genom att analysera och utvärdera vår undervisning har vi
tillsammans utvecklat redskap att förändra den. Gemensamt har vi tagit steget från
matematikböckerna till att planera och bygga våra lektioner kring variation och elevernas egna tankar och genom att diskutera och analysera tillsammans upplever vi
att vi hittat tillbaka till läraryrkets själva kärna – att undervisa.

I april 2008 deltog samtliga matematiklärare på Fenestra centrum i ett heldags
seminarium på Öjersjöskolan i Partille. Seminariets tema var ”Att våga vara
i lärande” och kretsade kring fortbildningsmodellen learning study och vilka
effekter det erövrade förhållningssättet kan få på lärande och undervisning.
Efter vårt studiebesök ställde vi oss alla frågan; undervisar vi överhuvudtaget?
För att öka våra elevers måluppfyllelse förstod vi att nyckeln ligger i att
förändra undervisningen. Vi ville komma ifrån att det var matematikböckerna
som styrde undervisningen. Vi insåg att vi måste lära oss att analysera elevernas
lärande på djupet och använda elevernas tankar om innehållet på ett genom
tänkt sätt. Vi bestämde oss för att göra en rejäl satsning och vi trodde att
learning study med sin variationsteori kunde vara vägen mot något nytt och
beständigt. Målet med vår satsning var inte enbart att lärarna skulle utveckla
kunskap om undervisning inom ett specifikt ämnesområde. De skulle även
kunna generalisera utifrån detta till sina övriga lektioner. Det var viktigt för oss
att projektet blev hållbart och lämnade spår i vår fortsatta undervisning. Likaså
ville vi också att erfarenheterna från våra learning studies skulle generera fort
satta diskussioner kring undervisning och dess innehåll, oavsett ämne.
Vi behövde granska vår egen undervisningskultur med ett öppet sinne för
att få nya impulser. Vi såg fram emot vad fortbildningen genom learning study
kunde göra med oss och under fortbildningens gång återkom vi ofta till boken
The Teaching Gap. Vi funderade mycket på hur vi skulle få vårt utvecklings
arbete att fortgå och hur vi skulle få de eventuella undervisningsförbättring
arna att bli beständiga. Vår vision var att det skulle bli en naturlig del av
vardagsarbetet.
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Ett lärandeobjekt togs fram gemensamt
Under första handledningsträffen diskuterade vi oss fram till ett lärandeob
jekt som vi tyckte var svårt att undervisa om. I den här diskussionen insåg vi
ganska snart att det finns väldigt mycket, som är svårt att undervisa om. Vi
upptäckte under förarbetet i den första studien att det var en hel del ämnes
teoretiska kunskaper vi inte hade riktig koll på och det var en upptäckt som
inte var fullt så angenäm.
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Vi enades om lärandeobjektet ekvationssystem som innehåll i vår första stu
die. Genom många och långa samtal lyckades vi få en samsyn och var överens
om vad det egentligen var vi ville att eleverna skulle lära sig. Tillsammans
försökte vi sedan hitta så många kritiska aspekter kring det just valda lärande
objektet som möjligt. Här insåg vi snabbt att vi var en tillgång som grupp, att
vi tillsammans kom fram till många fler kritiska aspekter än om var och en
hade suttit ensam och funderat. Därifrån skulle vi sedan konstruera ett förtest
till eleverna. Det visade sig vara svårt att konstruera ett förtest som med säker
het testade rätt saker, men vi hade god hjälp av vår handledare.
När vi väl funnit de kritiska aspekterna, både de vi fann genom vår lärar
erfarenhet och de vi hittade genom att låta eleverna göra ett förtest, tog pla
nerandet av första lektionen vid. Nu gällde det för oss att hitta bra variations
mönster till den första lektionen. Vi hade förstått att variationsteorin inte är en
variation av form, metod eller arbetssätt utan en variation av innehållet. Man
kan enbart urskilja sådant som varierar och det är alldeles för mycket som hålls
konstant, eller är för givet taget i vår undervisning.
Analys av undervisningen ställde nya krav
Inför vår första studie hade vi alltså lärt oss att variation som påvisar både lik
heter och skillnader öppnar upp för förståelse och begreppsbildning. Det var
dock svårare än vad vi trodde att på ett naturligt sätt få in variationen i under
visningsinnehållet. Men när vi väl uppnått förståelsen kring variationsteorin
gav det oss en rejäl intellektuell kick. Det är så vi alla lär oss, vi upplever värl
den genom variation. Elever ställer ständigt saker mot varandra. Vi blev återi
gen påminda om att vikten av att utgå ifrån elevernas tankar och frågor kring
innehållet. Vi tvingades här att vidga vårt perspektiv och hjälpas åt att variera
undervisningen.
En learning study är en kollektiv process där en lektion planeras, filmas,
analyseras och omarbetas flera gånger av en grupp lärare. Att ha en kamera och
filmare i sitt klassrum och sedan tillsammans med övriga lärare i gruppen se sig
själv undervisa på film var något som var nytt för oss alla. Vi kände alla att det
ställdes nya krav på oss. Av tradition var vi vana vid att planera våra lektioner
helt själva och det är mycket sällan vi blottar oss inför varandra eller har kolle
gor på besök i våra klassrum. Att följa ett gemensamt planerat manus var ovant
i början och det dröjde innan vi kände oss bekväma och kunde göra innehållet
till vårt eget. Något som visade sig tydligt när vi hade arbetat igenom en lek
tion och analyserat den efteråt, var hur mycket vi använder oss av förmedling
av ett innehåll till eleverna utifrån hur vi tror att eleverna uppfattar ett feno
men. Problemet är att det sättet ofta är det sätt som vi själva uppfattar samma
fenomen och det överensstämmer inte alltid med hur eleverna tänker.
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Hur har lärarnas sätt att förhålla sig till undervisningen utvecklats?
Vi upplever att vi pratar om undervisning på ett annat sätt än tidigare. Vi är
helt enkelt mer prestigelösa och försöker uppmärksamma saker vi tidigare
tagit för givet. De deltagande lärarna upplever att de fokuserar mycket mer på
undervisningens innehåll och blivit mer medvetna om sin egen undervisning.
Innehållsdiskussionerna har spridit sig till rasterna och istället för att klaga över
stökiga elever pratar vi ämnesinnehåll. Erfarenheterna har försett oss med ett
gemensamt språk som gör att vi snabbt kommer in i innehållsdiskussioner.
Lyhördheten för elevernas idéer har ökat. Vi kan numera bemöta tankarna
som dyker upp på ett mer strukturerat vis och genom variationsteorin har vi
fått en bättre känsla för vilka tankar vi kan ställa mot varandra. Elevernas tan
kar har i mycket större utsträckning blivit grund för vår undervisning. Vi är
mer medvetna om de små nyansernas betydelse. En mycket liten variation kan
vara allt som behövs för att få eleverna med sig i vissa fall.
Tidigare hade lärarna inte så tydligt fokus på vad som krävdes för att lära
utan istället på vilka metoder det fanns att tillämpa i undervisningssituationer.
När det gäller just metod finns en oändlig mängd metodböcker och handled
ningsböcker. Nu har vi istället fått upp ögonen kring vad som krävs för att lära
sig ett visst innehåll och här måste vi ta hjälp av varandra, eleverna och varia
tionsteorin.
Utvärderingen visar att alla lärare är överens om att arbetet med learning
study skapat en gemensam syn på undervisningen. Att få diskutera undervis
ning med sina kollegor har dels gett många nya insikter, dels bidragit till att
samtliga lärare har börjat prata samma språk i undervisningsfrågor. Att gemen
samt få samarbeta kring lektionsplanering och dela erfarenheter om hur man
kan använda sig av variationsteorin, har gett mer meningsfullhet och energi till
undervisningen, en energi som verkar ha smittat av sig på eleverna.
Projektet har hjälp oss att titta upp från boken
Vi har gått ifrån att ta bokens upplägg för givet, som om det skulle vara läro
medelsförfattarna och inte våra gemensamma tolkningar av kursplaner som
ska ge oss riktning i planering och undervisning, till att numera i större ut
sträckning låta gemensamma planeringar och elevtankar styra. Det är mindre
enskilt räknande och istället mer diskussion och kommunikation. När vi hade
läromedel som utgångspunkt visste vi var eleven var i böckerna, men inte vad
de kunde, förstod eller hur de resonerade. Vi hade sedan tidigare redan sett att
eget arbete inte leder till ökad måluppfyllelse för eleverna. Vi insåg att det istäl
let krävs en lärare som väcker frågor som är möjliga att diskutera och bearbeta
istället för en lärare som enbart handleder i bakgrunden.
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Vi har också funderat mycket på vad som händer med ämnet då eleverna
blir sittandes med matematikböckerna, jämfört med då deras tankar får utgöra
grunden i undervisningen. Sakta men säkert kan vi också använda oss av mer
tydliga variationsmönster kring innehållet i klassrummet. När det gäller elever
na ser vi ett tydligare engagemang under matematiklektionerna. Eleverna visar
ett större intresse för de uppgifter vi jobbar med och bidrar i större utsträck
ning nu än tidigare med sina tankar. De är heller inte lika fokuserade på ”rätt
svar” som de var tidigare, utan är mer nyfikna på sina klasskompisars tankar
och vill driva diskussionerna framåt.
Viktigt att behålla det erövrade förhållningssättet
Numera upplever vi att vi har ett mer strategiskt tänkande i vårt arbete. Vi tror
att lärdomar om lärande byggs upp i ett samspel mellan alla på skolan, men
utifrån den vardagsverksamhet man skapat och den skolkultur som råder. Om
tillräckligt många inom verksamheten tillsammans får möjlighet att lära sig
mer om och kanske förändra sitt förhållningssätt till undervisning, är möjlig
heten större att utveckling sker och att den består även efter avslutat projekt.
Learning study blev inte en isolerad företeelse, utan intresset för det och för att
diskutera undervisningens innehåll och dess kritiska aspekter har istället ökat.
Vi upplever att vi har kommit åt pedagogikens innersta kärna – det kvalita
tiva samtalet lärare emellan och analysen av vad vi gör på lektionerna. Det har
gett ringar på vattnet och övriga lärare har visat stort intresse för att erövra för
hållningssättet där innehållet sätts i fokus. Däremot tror vi inte att det räcker
att delta i en enskild studie utan det krävs tid, uthållighet och samarbete för att
växa in i ett nytt förhållningssätt.
Vi tror att vi, med hjälp av learning study och seminarier kring lärande och
undervisning, kan förändra och arbeta för en gemensam vision på skolan som
syns i vardagsarbetet. Vad händer med skolans undervisningskultur då fler
lärare börjar bära med sig det förhållningssättet och den teori som matematik
lärarna under de senaste åren erövrat? En vidareutveckling på vårt matematik
projekt känns mycket angeläget. Vi säger nej tack till eget arbete och till enskilt
räknande i matematikböckerna. Nu har vi istället återerövrat och vidareutveck
lat förmågan att planera lektioner med kritiska aspekter, elevtankar och varia
tionsteorin som grund.
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Räknehändelser kopplar
samman matematik och verklighet
Anna Fransson, Sunne
Det är arbetet med leken och utgångspunkten att beskriva verkliga händelser matematiskt som gjort att våra elever nu förstår vilket räknesätt som används i olika
textuppgifter. Genom att använda elevernas lek i arbetet med matematik har mate
matikspråket blivit verklighetsförankrat. En vanligt förekommande svårighet inom
matematik hos våra elever var att lösa problem och rutinuppgifter med text. Ofta
var eleverna osäkra på vilket räknesätt det handlade om, men när de däremot fick
veta att det skulle vara subtraktion kunde de utföra beräkningen rätt. Något behövde
göras för att eleverna själva skulle klara av att tolka textuppgifter och förstå vilket
räknesätt som skulle användas. För oss har Matematiksatsningen möjliggjort en
realisering av idén om s.k. räknehändelser – ett matematiskt tänkande som kopplar
samman den konkreta verkligheten med det abstrakta symbolspråket.

Litteratur och forskning säger att man ska utgå från eleven och börja undervisa
där eleven befinner sig kunskapsmässigt. Inom många ämnen fungerar det bra,
men inte alltid för matematiken. Där är det framförallt läroboken som styr och
utgör mall för vad som ska läras. Många av våra elever klarade matematiken
bra, men bland dem som tyckte att det var svårt fanns en grupp elever som
egentligen inte hade specifika svårigheter, utan snarare dåligt självförtroende i
matematik. Eleverna tyckte att det var roligt med matematik i första klass när
räkneuppgifterna var enkla, men de hade inte fått tillräckligt med stöd för att
nå de nödvändiga insikterna om samband i matematik. Det var ganska vanligt
att problemen för de här eleverna visade sig i årskurs 4 eller senare och vi insåg
att vi behövde göra något med den tidiga matematikundervisningen för att
uppnå en förändring.
Det enkla kan ibland vara det svåra och det som läraren tar för givet kan
ibland vara den pusselbit som eleven saknar. De elever som lär sig en metod
och finner rätt svar kan i själva verket ha gjort sig en egen förklaring och
skapat sig en egen, men felaktig bild av vad metoden innebär. Därför är det
avgörande att lyssna på eleven för att förstå hur den tänker. Vi ville utmana de
lärare som inte insåg detta, eller inte tyckte sig ha tid att arbeta på det sättet.
Lärargruppen utvecklade arbetet tillsammans
Vårt utvecklingsprojekt i matematik har fokuserat på hur elever tidigt kan
bygga upp en förståelse för det abstrakta symbolspråket. Våra elever behövde få

82

tid för matematik – erfarenheter från matematiksatsningen 2009–2011

en konkret innebörd kopplad till siffrorna och talen redan i början och för oss
visade sig arbetet med räknehändelser vara en användbar metod.
Metoden för räknehändelser är tydlig och enkel och utgår från elevens egna
upplevelser, gärna i leken. Lärare i de tidiga skolåren har arbetat med metoden
på ett medvetet sätt och tillsammans i grupper har lärarna delat med sig av
sina erfarenheter och inspirerats till att fortsätta utveckla arbetet. Det är främst
gruppträffarna som gjort att vårt utvecklingsarbete har gått framåt.
I lärargruppen blev det till en början många diskussioner kring begreppet
händelse. Exempelvis fanns en idé om att lista vissa ord som subtraktionsord
och andra som additionsord. Efter ett tag kunde vi enas om att det är först när
man förstår en händelse som man kan vara säker på vilket räknesätt som ska
användas. Att äta upp något borde innebära att det blir färre kvar, men om
räknehändelsen handlar om hur många kakor Stina har ätit så är det ändå en
additionshändelse. Det var viktigt att diskutera färdigt om sådant i lärargrup
pen, även i de fall där eleverna inte hade några problem att förstå vilket räkne
sätt som skulle användas. En vanlig insikt bland lärarna var att de själva inte
alls hade reflekterat över detta tidigare, medan det i arbetet med räknehändel
ser blev en sådan avgörande del.
Att beskriva räknehändelser behöver heller inte betyda att det faktiskt hän
der något. En räknehändelse kan beskriva en sammanläggning där det står
tre hästar i ena hagen och fem hästar i andra hagen. Det här gav upphov till
mycket diskussioner bland lärarna. Några lärare hade känt sig svarslösa när
elever frågade varför man sa räknehändelse när det inte händer något. Tillsam
mans kom vi kom slutligen fram till att det inte innebar några större problem
för eleverna, eftersom eleverna oftast accepterade våra förklaringar att man ib
land beskriver något som händer och ibland berättar hur något är.
Lekfulla övningar ökade stegvis elevernas förståelse
För att eleverna skulle förstå metoden delade vi upp räknehändelserna i tre
delar; leken, bilden och texten. Det finns en progression i metoden som inne
bär att man går vidare först när man förstått det tidigare momentet. Man
börjar med att leka en händelse eller dramatisera en verklig händelse. T.ex. Jag
gungade på rasten. Vad hände sen? Jo det kom två kompisar och började gunga. Då
var vi tre stycken. Därefter ritar eleven en bild där händelsen tydligt syns. Sedan
skrivs räknehändelsen i text och eleven kan då välja att formulera den som
en fråga till kompisarna, eller att berätta den som ett konstaterande. I alla tre
momenten berättar eleven sin händelse för en kompis eller lärare. Det blir då
tydligt om händelsen är begriplig, eller om den behöver sägas på ett annat vis.
Eleverna blir vana att formulera sig och det blir naturligt att använda mate
matik som ett språk.
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En del elever hade i början riktigt svårt att finna de rätta orden. Därför
infördes tre frågor som stöd för eleverna när de skulle beskriva räknehändelser.
Vad var först? Vad hände? Hur var det sen? Vi märkte att i början behövde lära
ren ställa frågorna högt för att eleven skulle komma på formuleringarna. Men
efter ett tag blev frågorna ett mantra som eleverna rabblade när de jobbade.
En tidig signal om att vi var på rätt spår gavs av den elev som sällan pratade
i klassen, men som direkt förstod att arbeta med räknehändelser. Efter att ha
varit väldigt osäker inför klassen kunde hon tydligt berätta om något konkret
som hon kände till, dvs. sakerna hon lekte med.
Till leken, bilden och texten skulle eleverna lägga det matematiska symbol
språket. Detta gjordes till en början med lösa siffror eller talkort. Vi lärare be
stämde oss för att inte införa symbolerna för räknesätten förrän eleven har en
god förståelse av händelsens innebörd. För att göra det lätt att kombinera olika
tal till rätt antal kan man i början leka med plockmaterial (t.ex. djungeldjur,
bilar, bondgård) som grupperas så att det syns hur många som är från början
och hur uppdelningen ser ut i räknehändelsen. Allteftersom eleverna lärde sig
arbeta med metoden utvecklades arbetet med räknehändelser. Eleverna fick
nya och mer utmanande uppgifter.
Viktigt att fokusera på händelsen och inte på talen
Syftet med räknehändelser – att lära eleverna förstå matematikens symbolspråk
och innebörd – är inte beroende av stora tal. Det är först när språket behärs
kas – när räknehändelserna gjort sitt och förståelsen för händelsen finns – som
elevens matematiska inlärning sker.
Det är ganska vanligt att elever kan ramsräkna långt vid skolstarten. I början
var det lätt att låta de duktigare eleverna få avancera och göra räknehändelser
med stora tal och arbeta med mellan 10 och 20 saker. Det matematiska sym
bolspråket finns dock till för att slippa rita 17 bilar och det fanns många nack
delar med att använda större tal än 5 i början. Eleverna tyckte det blev tråkigt
att rita så mycket. Inte sällan räknade de fel på antalet och det matematiska
språket blev besvärligt.
Genom att under en ganska lång tid begränsa antalet leksaker till fem så
hamnade inte fokus på räknandet, utan på händelsen. Det var viktigt att elev
erna skulle få det befäst för att så småningom kunna förstå meningen med de
olika räknesätten. När de berättade sin händelse så kunde alltid någon kompis
klara det matematiska språket, eftersom det var så låga tal. Eleverna blev istället
mer motiverade att hitta på ovanliga omständigheter för sina händelser genom
att beskriva var djuren befann sig eller hur bilarna körde, allt för att intressera
kompisarna.
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Undervisningen byggde på elevernas egna räknehändelser
Eleverna har också visat stort intresse för att ta del av varandras händelser.
Efterarbetet med räknehändelser kan göras på många olika sätt och det är en
viktig del av metoden eftersom det är först då eleverna kan visa att de förstår.
Vi använde t.ex. elevernas ritade räknehändelser och lät eleverna tolka händel
sen i bilden och skriva upp siffror och symboler, tolka händelsen och skriva
den i text, eller para ihop rätt text med rätt bild. Vi lät dem också dramatisera
sina egna händelser och sedan låta kompisarna lägga till det matematiska språ
ket, samt att omvänt ge ett matematiskt uttryck till några elever som då skulle
dramatisera en passande räknehändelse.
Ett viktigt moment har visat sig vara när eleverna utifrån en ritad räknehän
delse i en bild förklarar vilket tal i matematikuttrycket som hör till de olika sa
kerna i bilden. Det visar sig särskilt tydligt om eleven förstår händelsen när de
i beräkningen 2 + 2 = 4 kan berätta vilken av tvåorna som hör till vad i bilden.
Genom att använda elevernas arbeten i undervisningen stärker man eleverna
samtidigt som man får tillgång till uppgifter som är på rätt nivå för dem.
Metodutvecklingen stärkte lärarnas samarbete
Första året handlade projektet om metodutveckling för elever i årskurs 1. Vi
skulle kartlägga hur olika metoder fungerade för elevernas inlärning. Samtliga
lärare som undervisade i matematik i årskurs 1 i kommunen deltog vilket
innebar att många erfarenheter och åsikter kom fram. Genom att samla lärarna
i grupper och arbeta med samma koncept på alla skolor, blev insatsen tydligt
avgränsad. Tillvägagångssättet påminner mycket om s.k. metodstyrda samtal,
som i många sammanhang visat sig effektiva för kollegialt lärande.
Under ledning av en utvecklingspedagog samlades grupper om sex till sju
lärare för gemensam reflektion ungefär en gång i månaden. Från gruppträf
farna fick lärarna uppgifter med sig att jobba med i sin egen klass vid minst
tre tillfällen, fram till nästa träff. Lärarna skulle dokumentera sitt arbete och
reflektera över vad eleverna lärt sig av uppgiften och hur de som lärare kunde
observera detta. På nästa träff redovisades arbetet för gruppen och det fanns
tid för gemensam reflektion och diskussion kring hur man kunde gå vidare.
För att finna rätt sätt att utmana eleverna har diskussionerna i lärargrupperna
varit mycket givande. Lärarna har berättat för varandra om hur de jobbat och
provat varandras idéer med den egna klassen. Lärarna har varit mycket kreativa
och tagit in räknehändelser inom alla möjliga områden och det har varit natur
ligt för eleverna att göra en räknehändelse om exempelvis familjen, fruktstun
den eller skogen.
Resultatet blev en konkret metod som lärarna vet hur de ska använda för att
nå bra resultat hos eleverna. De kanske största fördelarna med metoden är att
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den faktiskt tillämpas och att den uppfattas någorlunda lika av många lärare.
Därmed uppstår många spontana samtal och fortsatt utveckling även utanför
projektet som sådant. Projektet har skapat en positiv känsla av samhörighet
över skolgränserna.
Arbetet utvecklades med hjälp av lärarnas egna kartläggningar
Arbetet med metoden för eleverna i årskurs 2 behövde nya utmaningar för
att få en fortsättning. För att knyta an till litteratur använde vi oss av Gudrun
Malmers bok Kreativ matematik. Räknehändelser behandlas i boken men det
var framförallt de olika tillämpningarna av addition och subtraktion som vi
använde oss av. Det var givande att fundera på hur man bäst undervisar för att
eleverna ska kunna lära sig se matematiken i de olika tillämpningarna.
Lärarna fick i uppgift att planera och genomföra en lektion utifrån en
tillämpning som eleverna vanligtvis inte hittade på av sig själva. Först gjordes
en kartläggning i den egna klassen för att ta reda på vilken typ av räknehändel
ser eleverna skulle välja om de endast skulle göra en händelse. Uppgiften till
eleverna var att göra en räknehändelse med addition och en med subtraktion.
Läraren sammanställde vilka varianter eleverna mest använde. Det var nästan
uteslutande räknehändelser som visade ökning och minskning.
I det här momentet blev det uppenbart för lärarna att vi redan i årskurs 2,
eventuellt ännu tidigare, måste låta eleverna få möta uppgifter som visar olika
tillämpningar av räknesätten. Många lärares uppfattning är att elever har det
svårare med subtraktion än addition. Enligt Gudrun Malmer beror det på att
det finns fler tillämpningar i subtraktion som eleven behöver förstå. Här fick
lärarna motivation att direkt koppla sin kartläggning i klassen till att planera
för att få eleverna att även jobba med övriga tillämpningar.
Arbetet med de yngre eleverna kan lätt uppfattas som lyckat eftersom elev
erna många gånger utför sina uppgifter med stort engagemang. Det fanns en
önskan om att säkerställa att varje elev verkligen utvecklade sitt lärande av att
jobba med de olika delarna i metoden, vilket förde in lärarnas diskussioner på
bedömning. En matris utarbetades för att få en likvärdig syn på vad det var
eleverna visade att de kunde. Lärarna fick tänka till och föreslå vilka delar som
var viktiga att ha med i bedömningen och vilka olika kvaliteter som eleverna
kunde visa. Eleven hade nu gått från att kunna göra en räknehändelse med
stöd av läraren till att på egen hand göra räknehändelser av olika situationer.
Eleven kunde på egen hand använda det matematiska språket och förståelsen
för händelsen, för att kunna veta vilket räknesätt som var det rätta. Detta fick
lärarna att känna sig professionella. Tillsammans benade de ut och teoretise
rade arbetet med räknehändelser och blev mer kritiska i sitt arbete.
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Hur kan vi veta om räknehändelser
är ett bra sätt att lära ut matematik?
Som all undervisning fungerar räknehändelser bra endast när läraren är lyhörd
och tillåtande mot sina elever och intresserad av att veta vad de kan. Lärare
som styr sina elever att tänka enbart som läraren gör kan absolut jobba med
metoden, men det är inte alls säkert att eleverna då bygger upp sin egen
förståelse.
Eleverna har visat ett stort självförtroende i arbetet och vill gärna visa upp
sina räknehändelser. Arbetet med metoden bygger upp elevens egen förståelse
för talen, händelsen och räknesätten. Många lärare upplever att den negativa
fokuseringen på rätt och fel har minskat och de är själva stolta över vad de
åstadkommit, både med sina egna elever och tillsammans med kollegor i
lärargruppen.
Vi kommer att kunna se resultaten av detta först om några år när eleverna
t.ex. gör ämnesproven i årskurs 3 och 6. En utveckling vi nu ser när eleverna
arbetar är att alla förstår vad de gör. Metoden är så pass enkel och tydlig att
om eleverna ges rätt möjligheter kan alla lära sig av den. Vi tror att eleverna
behöver möta räknehändelser många gånger under de första skolåren för att
matematikkunskaperna ska vara i fokus och utvecklas. Det är en sak att göra
uppgifterna med räknehändelser men det är en annan sak att samtidigt lära sig
matematik.
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Problemlösning i matematikverkstad
Gunilla Johansson, Göteborg
På Lillebyn skola i Göteborg startade fyra lärare en matematikverkstad för elever i
förskoleklass upp till årskurs 3. Där arbetade eleverna med problemlösning i grupp
och fick genom lek, spel och laborativt material uppleva andra sidor av matematiken
än räkning i de fyra räknesätten. Vi ville att fokus skulle ligga på att prata matematik
och inte bara på de fyra räknesätten. Det vi kunnat konstatera efter projektet är att
våra elever har övat upp sin problemlösningsförmåga, både ensamma och i grupp
och att vi lärare har hittat nya sätt att jämföra och utvärdera vår undervisning.

Mina ambitioner att eleverna ska uppleva matematik lustfyllt, genom att
använda laborativa metoder, har ofta varit svåra att genomdriva. Laborativa
metoder såsom matematikspel och problemlösning i grupp gjorde vi på vår
skola endast någon gång i månaden. Eleverna fick dessutom oftast en uppgift
som bara hade ett rätt svar eller en självklar strategi för att lösa problemet. Det
slutade många gånger med att de elever som var starka ledare eller var duktiga i
matematik löste uppgiften för resten av gruppen. I bästa fall kunde denna elev
berätta för sina klasskompisar hur han/hon hade löst uppgiften, men något
verkligt utbyte av tankar var det inte tal om. Matematikspel och kluringar, som
skulle representera ett kreativt arbetssätt i matematik, blev ofta förbehållet de
elever som snabbt blev klara med andra matematikuppgifter.
När jag läste kursen kreativ matematik inom lärarlyftet i Karlstad våren
2010, väcktes tanken om att starta en matematikverkstad med fokus på pro
blemlösning i grupp. Vi sökte och fick pengar från Skolverket 2010, ihop med
några kollegor. Vi hade, i vår undervisning och genom intervjuer med elever,
upplevt att våra elever såg matematik som ett laborerande med tal i de fyra
räknesätten och ju äldre de blev desto tråkigare verkade de tycka att ämnet var.
Detta ville vi förändra!
Vi startade därför en matematikverkstad, dit eleverna gick ett pass i veckan
för att arbeta i grupp med bl.a. problemlösning, matematikspel, laborativt
material och lek. Vi ville se om detta skulle ge resultat på elevernas kunskaper
i problemlösning och om det skulle förändra deras attityd till ämnet. Därför
genomförde vi intervjuer och tester med eleverna i projektet samt jämförelse
klasser i samma åldrar.
I den här artikeln får du läsa lite om vad vi gjort, bakgrunden till projektet
samt medgångar och motgångar man kan råka ut för i ett matematikprojekt.
Du får konkreta tips på saker att tänka på, om du vill göra något liknande.
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Matematikverkstad möjliggör diskussion
I matematikverkstaden försökte vi ge eleverna problemlösningsuppgifter som
skulle stimulera till samtal. Vi ville därför ge dem öppna uppgifter som stimu
lerade till olika sätt att lösa uppgiften eller som hade flera svar som var rätt.
Detta var inte så lätt. En typisk problemlösningsuppgift i matematikboken
kunde se ut så här: Kalle har 5 kronor och Lisa 3. Hur många har de tillsammans? eller Kalle har 8 kronor och tappar 2. Hur många har han kvar?
Det gäller då för eleven att lista ut vilket räknesätt som ska användas och det
finns bara ett rätt svar.
I vissa läromedel lärs matematik ut så att man räknar addition och subtrak
tion i vartannat kapitel. Då behöver eleven inte ens fundera över vilket räkne
sätt de ska använda. Vi använde istället uppgifter liknande denna: I en hage
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finns det strutsar och giraffer. Vi ser bara benen bakom ett plank. Det finns 32
ben. Hur många huvuden ser vi?
Svaret kan t.ex. vara 9 huvuden om det finns 7 giraffer och 2 strutsar. Men
svaret kan också vara 15 huvuden, om det finns en giraff och 14 strutsar. Det
finns alltså flera rätta svar på frågan. Detta hade eleverna väldigt svårt med i
början. De var vana vid att det fanns ett rätt svar och bara ett. I början ledde
det till många konflikter mellan eleverna. De hade väldigt svårt att se att kom
pisens sätt också var rätt och lade ner stor tid och kraft på att argumentera för
sin lösning. Ofta vände de sig till mig i början av projektet för att få hjälp då
de upplevde att kompisen inte lyssnade på dem. Vi hade många diskussioner i
helklass om hur man ska göra om man tycker olika.
Vi hade för vana att fråga om det fanns någon som hade en annan lösning
på problemet. I början var det jättepinsamt att redovisa för varandra men de
vande sig efter några gånger. I början tänkte de väldigt lika men det förändra
des också med tiden. I slutet av läsåret utropade många ”så tänkte jag med!”
eller ”jag tänkte på ett annat sätt” och var stolta över det.
Tips till dig som vill testa
I detta avsnitt vill vi delge er våra tips och rekommendationer.
1. Skriv in matematikverkstad på schemat
Det händer lätt i början av terminen att andra saker som att dela ut material,
busskort, kolla var man ska stå vid eventuell brand tar tid ifrån undervisning
en. När det gått ett par veckor in på terminen och det står matematik på sche
mat, är det lätt att det blir andra saker än just matematikverkstad det passet.
Ofta vill man ha genomgångar av ett moment som man upptäckt behöver för
klaras eller så blir det tyst räkning i matematikboken, eftersom man i all stress
inte hunnit förbereda sig ordentligt. Vår upplevelse och erfarenhet av projektet
är att om man redan från början skrivit in det som ett eget moment i schemat
så förväntar sig både elever och föräldrar att det blir av. Det hjälper till att sätta
den där extra pressen på oss som lärare att leverera.
2. Ordentligt med tid måste avsättas för projektet
Vi hade en timme i veckan avsatt till planering av projekt, såsom litteratur
läsning och litteraturgenomgång. Att hinna med att planera både intervjuer,
tester, undervisning, litteraturköp, inläsning av litteratur, diskutera vad vi läst
och inköp av konkret material på denna timme var väldigt svårt. Tack vare att
vi alla läste en del privat och var väldigt strukturerade och effektiva på mötena
kunde vi genomföra projektet, men det var många timmar som inte redovisa
des. Hade vi inte haft många idéer redan ifrån kursen kreativ matematik hade
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det inte fungerat. Mitt råd är därför att avsätta mycket tid till att starta upp
projekt.
Diskussioner tar lång tid. Ibland blir vi förvånade över att saker som för
oss själva är självklara, uppfattas på ett helt annat sätt av våra kollegor. Skriv
en dagordning om vad som ska göras på varje möte så blir det smidigare. Var
noga med att kommunicera vad ni förväntar er av varandra, om uppdelning av
ansvarsuppgifterna.
3. Använd spel som övar något
Det vimlar av roliga matematikspel, men tänk igenom vad det är för moment
som tränas. Är det antalsuppfattning, para ihop lika, subitizing, siffra-antal,
tiokamrater, trettonkamrater, hundrakamrater? Är det växling, skillnad, geo
metriska former, strategispel, rumsuppfattning, räkning i de fyra räknesätten
som övas eller är det endast för att det är roligt? Är de i lagom nivå? Finns det
andra spel som övar något på ett roligt sätt? Tillför de något utöver genom
gångar och matematikboken? Lär sig eleverna något? Hjälper spelet eleven att
öva en förmåga som logiskt tänkande, kreativitet, prata matematik? Arbetar vi
mot att föra eleverna mot målen i kursplanerna? Det är lätt att fastna i upp
fattningen att man spelar lite matematikspel när det är en kvart före lunch för
att liva vi upp lite. Det är såklart bra att visa att matematik är kul, men använd
gärna spel med eftertanke.
4. Ha materialet lättillgängligt
Vi förvarade allt material i klassrummet. Det var också där matematikverk
staden oftast befann sig. Matematikverkstad var ingen plats dit eleverna gick,
utan en lektion på schemat. Det var en tillgång att ha materialet lättillgängligt
i klassrummet och vi kunde även använda det på andra matematiklektioner.
5. Använd rekvisita som fångar uppmärksamheten
En uppgift som vi gjorde vid ett tillfälle som eleverna uppskattade var ”trol
lens skattkammare”. Vi låtsades vara hober på väg in i dvärgarnas berg för att
söka guld. Vi samlade klassen utanför klassrummet och föreställde Gandalf
från Sagan om ringen, slog med trollstaven på dörren och sade ”mellon”, som
är alviska för ”vän”. Eleverna tindrade och var spända. Vi gick genom tre öpp
ningar, dvs. två stolar placerade med ett mellanrum på en meter vid tre platser
i rummet. Vi aktade oss för trollen, ett vid varje öppning. Två elever vid varje
öppning fick ställa sig med ett hopprep i olika höjd som vi fick huka/krypa
under. En av eleverna fick en rolig peruk och var det sovande trollet.
Till slut hittade vi skatten (en låda med färgglada knappar). Nu hade trollen
vaknat och uppgiften var att ta ett antal mynt, räkna dem och skriva antalet på
en post-it lapp för att sedan ställa sig i kö för trollen. Jag var det första troll de
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mötte, en annan vuxen andra trollet och en elev det tredje trollet. Varje troll
tog hälften av mynten och uppgiften var att eleverna skulle gå därifrån med ett
mynt. Det var febril aktivitet och vi hade mycket roligt.
Rätt snart upptäckte eleverna att det var lättare att inte ta så många mynt
som möjligt, eftersom det var jobbigare att räkna. De upptäckte också snart att
det var bättre att ta ett jämnt tal än ett udda. De som snabbt blev klara gick
runt och viskade rätt svar men de som stod i kö var ändå ovilliga att ändra sin
strategi. De var nu vana vid att man kunde ha olika svar som alla var rätt och
ville testa sitt sätt.
6. Låt eleverna vara spelpjäser
Använd stora spelplattor och låt eleverna vara spelpjäser. Använd stora speltär
ningar. Det uppskattar eleverna. Vi spelade ett spel med 12 plattor samt start
och mål med 3–4 elever åt gången som övade skillnad som en tankestrategi till
subtraktion. De skulle slå med två tärningar och gå antal steg som skillnaden i
antal prickar på de båda tärningarna visade. En tärning med 4 och en med 1,
blev tre steg framåt. Två sexor blev ingen skillnad, utan då fick man stå kvar.
Det var intressant att se att det var så svårt för vissa elever att jämföra antalet
prickar. Vilken tärning har flest prickar? Hur många fler har den? En lärare var
i början tvungen att sätta fingrarna på en prick i taget på de båda tärningarna
för att jämföra. Till slut fick de slå endast en tärning och tala om vad de ville
ha på nästa för att få gå flest steg. I början var de förundrade att två sexor inte
gav bäst resultat. Och möjligheten att få stå kvar gav en extra spänning i spelet.

Vilka skillnader kan vi se?
Vi har i våra tester kunnat se ett positivt resultat för de elever som hade
matematikverkstad en gång i veckan. Särskilt positivt var det för de elever som
från början hade få rätt på testet. Vi kunde se bättre resultat än jämförelseklas
sen i både test för antalsuppfattning och problemlösningsförmåga samt förmå
ga att lösa problem i grupp, trots att de undervisades av en mycket kompetent,
utbildad och erfaren lärare. Hur gör man då man inte är överens? Hur löser
man egentligen saker ihop? Ibland är eleverna så ovana att de väljer att lösa
varannan uppgift.
Minst skillnad såg vi i intervjuerna av hur eleverna uppfattar ämnet. Den
allmänna uppfattningen var fortfarande att matematik är kul och ibland svårt,
men viktigt. De tycker fortfarande att matematik främst är att räkna med de
fyra räknesätten, antingen i matematikboken på matematiklektionen eller
hemma som läxor. Man lär sig matematik genom att tänka, räkna i huvudet
och genom att lyssna på fröken. Att matematik är laborerande med siffror ver
kar vara en svår nöt att knäcka.
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Vi tycker oss ändå ha märkt att allt blir så mycket roligare med en peruk, ett
skynke, en stor tärning eller stora läggspel. Det fångar intresse, ger lite spän
ning och ger dig som lärare möjlighet att väcka dem som drömmer sig bort då
du har genomgångar. Det är ett sätt att lyfta fram lågpresterande eller blyga
elever, att synliggöra elever som har låg status i gruppen i en situation som inte
ställer prestationskrav på dem.
Goda idéer ska spridas mellan lärare
För att få ett bra resultat tycker vi att det är bra om ledningen på skolan är
informerad och involverad i projektet. Vi har därför bjudit ner rektorerna på
våra planeringstider som vi haft en gång i veckan och haft tät mejlkontakt. Alla
kollegor informerades om projektet vid en föreläsning i början av terminen.
Detta ledde bl.a. till att musikläraren startade ett matematik/musik-projekt
med lärare och elever i årskurs 1–2 ihop med mig. Till våren kommer även tre
klasser ur årskurs tre att jobba med matematik/musik-projektet. Tanken är att
använda musik som ett sätt att tillsammans med laborativa spel och lekar ur
matematikverkstaden ge eleverna ett tillfälle att öva matematik med musik,
samt att inspirera lärare att fortsätta med matematikverkstad i klassrummet.
Vi lärare gör så många bra saker, men vi får sällan reda på om det ger re
sultat. I och med att vi kunde jämföra vårt arbetssätt med en annan duktig
kollegas arbete i matematik under ett läsår och i de testerna se ett gott resultat
för matematikverkstaden, känner vi att vi är på rätt väg. Om vi istället hade
fått ett negativt resultat av arbetssättet så hade vi fått veta det och då hade det
lett till att vi fått tänka nytt. Vi som arbetat med projektet känner att möjlig
heten att kunna utvärdera vårt arbetssätt är en av de största fördelarna med
projektet. Det ger oss kraft att göra det lilla extra.
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Att medvetandegöra matematiken i vardagen
– en berättelse av träningsskolans lärare
Kerstin Foberg & Lena Hellman, Ludvika
Elever i grundsärskolan behöver ofta längre tid att lära än andra elever. Genom att
matematiken flyttades ut ur klassrummet fick fyra elever från Vasaskolans träningsskola i Ludvika möjlighet att praktiskt utveckla förståelse för begrepp, siffror och
färger. Vid sex tillfällen under ett läsår besöktes en gård med får. På gården kunde
eleverna se, höra, känna och lukta på fåren, vilket gjorde undervisningen konkret.
Genom projektet lärde sig våra elever att använda begrepp, siffror och färger i vardagen. Vi lärare har ändrat vårt förhållningssätt till elevernas lärande och projektet har
lärt oss att lära ut matematiska begrepp i nya sammanhang och spännande miljöer.

En av många utmaningar lärare står inför är att hitta rätt undervisningspeda
gogik till varje elevs individuella kunskapsutveckling. Det är viktigt att kunna
vara kreativ både för oss som undervisar och för de elever som försöker hantera
och förstå ny kunskap. Vi lärare på Vasaskolans träningsskola i Ludvika ville
utveckla vår pedagogik och tillsammans med våra elever arbeta för en fram
gångsrik inlärning av begrepp, siffror och färger.
Det har länge varit känt att inlärning är lättare när undervisningen är rolig,
intressant och stimulerande. När kunskapen konkret kan användas i vardagen
utanför klassrummet, inbjuder detta till en djupare förståelse av det man lärt
sig. Likaså har miljön stor betydelse för ett lyckat lärande. I en lugn och trygg
miljö som samtidigt inspirerar till nyfikenhet vågar fler elever vara kreativa. De
vågar göra och tänka på helt nya sätt. Denna egenskap är för många en förut
sättning för en framgångsrik hantering och förståelse av ny kunskap.
Individuella mål utifrån varje elevs förutsättningar
Eleverna som deltog i projektet gick i årskurserna 1–3 i träningsskolan.
Undervisningen de fick var både individuell och i grupp. Alla eleverna har tal
svårigheter och använder pekkartor och en använder PECS (Picture Exchange
Communication System) som förstärkning till talet. Det innebär att eleven pe
kar eller ger läraren en bild på det som eleven vill begära eller prata om. Två av
eleverna använder sig också av tecken som stöd i kommunikationen. I klassen
arbetade tre klasslärare.
En kartläggning av varje elevs kunskap kring olika begrepp gjordes i sam
band med att projektet startade och efter avslutat projekt. Rubrikerna kan
idag/alltid, på väg/ibland samt svårt/kan inte, användes för att dokumentera
elevernas kunskapsnivå vid olika tidpunkter. Varje elev hade individuella mål
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utifrån sina förutsättningar. Tre av eleverna hade som mål att så långt som
möjligt utvecklas i det matematiska tänkandet. En fjärde elev var på en betyd
ligt lägre nivå och hade som mål att förstå kopplingen mellan objekt och bild.
Vi strävade efter att eleverna skulle utveckla sin förmåga att jämföra, reflek
tera, värdera och välja. Till målsättningen hörde även att eleverna skulle ut
veckla sin förmåga att använda sina kunskaper i olika situationer i sitt framtida
skolarbete.
Konkretisera matematiken i en ny miljö
Att byta miljö innebär också att det är enklare att göra en nystart. För oss lä
rare skulle det betyda att vi lättare skulle kunna fokusera på elevernas förståelse
av begrepp, siffror och färger i anknytning till nya spännande upplevelser. Vi
sökte efter en harmonisk miljö nära naturen, en plats där kreativiteten skulle
kunna utvecklas och blomstra. I en sådan miljö skapas glädje och bekräftelse,
tid för matematik – erfarenheter från matematiksatsningen 2009–2011 95

något som gör lärandet än mer betydelsefull och därmed mer enkel. I en sådan
miljö ville vi arbeta praktiskt med matematiken. Vi fann en sådan plats på får
gården Albinslund i Storslätten, cirka 2 mil utanför Ludvika.
Genom kontakt med levande djur kan begrepp, siffror och färger beskrivas
i en mer konkret och spännande miljö än vad exempelvis små plastdjur i ett
klassrum kan erbjuda. Dessutom har levande djur och natursköna upplevelser
en lugnande effekt på oss människor. I en lugn miljö kan både elevers och lära
res tankar utvecklas och klarna. För träningsskolans eleverna innebär det bl.a.
insikten att ett och samma får faktiskt har både två och fyra ben samtidigt. Två
ben sitter ju där fram, två andra ben sitter där bak och samma fyra ben sitter
där under.
Många begrepp på gården kunde konkretiseras och upplevas i ständig för
ändring. Eleverna kunde exempelvis se att fåren; står stilla och betar eller ligger
och sover, springer fort eller springer sakta, äter mycket eller äter litet, är svarta
eller vita, är stora tackor eller små lamm. Fåren gillade att stå i olika gruppe
ringar om två, tre eller fyra och så vidare och de kunde stå bredvid varandra
eller bredvid oss.
Heldagsbesöken på fårgården krävde noggrann planering. Allt skulle kon
sekvent handa om siffror, begrepp och färger. Dagen dokumenterades noga,
både med många foton och med videoinspelningar. Detta för att senare och
vid flera tillfällen i skolan kunna visas och återkopplas till allt som introduce
rats och upplevts på fårgården. Dagens samtliga aktiviteter skulle alltså konse
kvent handla om begrepp, siffror och färger. Det gällde även mellanmålet, fikat
och lunchen. Exempelvis fanns det köttbullar eller potatisplättar som enkelt
kunde räknas och placeras bredvid eller ovanpå varandra. Eleverna fick själva
räkna och bestämma hur portionerna skulle se ut.
Konkreta vardagssituationer ger
mer utöver matematiska kunskaper
Under projektet, under tiden vi var upptagna med att hitta konkreta vardags
situationer som behandlar begrepp, siffror och färger, förändrades vårt för
hållningssätt till undervisningen. Vi såg hur viktigt det är att lyfta fram mate
matiken och att den enkelt kan integreras överallt. För att möjliggöra detta
behövde vi konsekvent prata om olika begrepp, siffror och färger och inte låta
det bli en avskild sporadisk lektionsaktivitet. För att vi skulle inse och förstå
betydelsen av att vara konsekvent och kontinuerlig krävdes dessa heldagar på
gården.
Hur kan man göra repetition lustfyllt?
Elevernas individuella upplevelser dokumenterades i form av en 45 minuter
lång DVD-film och många fotografier. Förutom att vi i skolan regelbundet
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såg delar ur filmen satte vi upp en fotoram som vi tillsammans med eleverna
regelbundet kunde titta på och minnas upplevelser från gården. Varje elev fick
en egen DVD och en individuell fotobok med cirka 50 bilder i som de kunde
arbeta med både i skolan och i hemmet.
Det här innebär att eleven får många tillfällen att se och minnas. Inlär
ningen sker efter elevens behov och har medfört att eleverna vid upprepade
tillfällen kan se och minnas projektets olika händelser. Det är viktigt för in
lärningen att samma tankemönster kan göras igen och igen. Eleverna tycker
att det är roligt att höra och se om sig själva om och om igen och repetitio
nen som är en viktig del vid inlärning blir därmed en lustfylld upplevelse för
eleverna.
Eleverna fortsätter att räkna
Flera av eleverna kommer att i fortsättningen arbeta med siffrorna 5 och 6.
Här tänker vi att tärningsspel kan vara ett lämpligt material att använda. Med
tärningen tränar eleven både siffror, antal och turtagning. Detta kan också ut
vecklas till en stimulerande och rolig aktivitet som eleven gör tillsammans med
vänner och familj.
På skolan har vi även skaffat en stor kulram. Med den räknar vi högt hur
många dagar det har gått i månaden. Sedan får eleverna hitta rätt datum i
sina pekkartor. Idag har de talen 0–31 i sina böcker. Eleverna tycker att det är
jättekul när vi räknar på kulramen. Eleven som använder PECS har en liten
kulram vid sin arbetsplats. Han vill gärna att någon räknar högt när han flyttar
kulorna från 1–30.
Öppna ögonen och se matematiken i verkligheten
Något viktigt som hände under projektets gång var att lärarna ändrade sitt
förhållningssätt till lärande. Det blev genom exemplet matematik tydligt hur
olika skolämnen kan användas och implementeras i allt runt omkring oss. Det
var en dörr som öppnades när vi insåg att vi kunde koppla så mycket av vår
undervisning till fåren och vad fåren gjorde.
Idag upplever vi att eleverna har fått en ny insikt i matematikens värld. De
använder sig flitigt av sina nya kunskaper. I skolan räknar vi russin, köttbullar,
korvar, potatisar och annat som vi äter. Det räknas också hur många madras
ser som ska plockas fram i motorikrummet och på studsmattan räknar läraren
högt när eleverna hoppar. I klassrummet jobbar eleverna med datorprogram
som behandlar begrepp och siffror. På musiklektionerna spelas det på trum
man och takten räknas högt. Ute i samhället räknar eleverna spontant och med
glädje alltifrån parkerade bilar till hundar och cyklar. Matematikprocessen är i
full gång hos våra elever!
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Matematiken som en bro i språkinlärningen
Ingela Carlsson, Tranemo
Matematikprojektet vi genomförde i vår internationella klass gjorde att vi blev stärkta
i övertygelsen att en tydlig struktur för arbetet i klassen är en viktig faktor i hur väl
elevens lyckas med sitt arbete. Matematiken har i sig en logik som för oss har visat
sig gagna övrigt lärande. Vi skrev därför in matematik på samma tid varje dag i
schemat. Tidigare arbetade vi med samtliga ämnen via svenska som andraspråk,
men den här gången tänkte vi om och tog matematiken som hjälp för att bygga broar
till det svenska språket. Vi har nu genom att leka, dramatisera och arbeta med olika
material fått fler elever att se matematiken och att kunna förstå och använda begreppen på egen hand.

När en elev kommer som nyanländ till svenska skolan är det ofta ont om tid
för att nå målen i de olika ämnena. Har eleven inte gått i skolan innan så är
det utmanande för både eleven och läraren. Många av de elever som anländer
till svenska skolan har svåra erfarenheter med sig, såsom krig och förföljelse
i landet som de lämnat. Det innebär att vi som arbetar i skolan måste kunna
erbjuda en lugn och förståelig struktur. Vi bestämde oss för att utgå från mate
matikämnet för att ge våra elever en tryggare vardag.
Matematik är ett ämne som de flesta nyanlända elever tycker är roligt och
även något som de tycker att de är bra på. Problemet är att matematik handlar
mycket om det språkliga – begrepp som man måste kunna ta till sig på sitt
andraspråk. Vi ville därför utveckla en metodik för att jobba med matematik
mer praktiskt och att kunna ge orden ett innehåll.
Hur kan matematik och svenska som andraspråk samverka?
Alla våra elever tycker om att räkna. Det man tycker om vill man gärna göra
och det man gör ofta blir man ofta bättre på. Därför bestämde vi oss för att
lägga upp vår veckoplanering så att lektionerna varje tisdag innebar att elever
na kunde upptäcka, uppleva och undersöka matematiken runt omkring sig.
Det hjälpte eleverna att ta till sig och förstå matematikbegrepp i vardagen.
Diagnosen på torsdagar efter lunch hjälpte eleven att förstå vad den lärt sig
och vad den behövde träna mer på.
När en nyanländ elev kommer till oss använder vi de sex första veckorna till
att kartlägga elevens kunskaper och färdigheter. Vi tar reda på vad de är bra på
och vad de har för utmaningar. Modersmålslärarna utgör nyckelpersoner för
dessa elever. När det gäller de språk vi inte har lärare för bokar vi en tolk på
plats för att hjälpa till med kartläggningen. Ibland finns ämneslärare på hög
stadiet tillgängliga.
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Vi valde att som grundmetod arbeta efter en modell som kallas STOP-
modellen. I modellen står S för structure, T för time for talk, O för organizes
play and support och P för parent support. STOP-modellen utgjorde grunden i
vårt arbete med de nyanlända eleverna med annat modersmål än svenska och
den fungerade alldeles utmärkt när vi planerade hur matematikprojektet skulle
implementeras i klassen. Strukturen gav ramar vilket i sin tur gav eleverna
trygghet i lärandet.
Dags för matematiklektion!
Måndag till torsdag klockan 9.50–11.10 står det matematik på schemat. Att
välja samma tid alla dagar ger eleverna en tydlig struktur och får dem att känna
trygghet, enligt STOP-modellens S = structure. Då är förutsättningarna bättre
för att lära på ett nytt språk. I projektet valde vi att följa ett läromedel och att
lägga upp lektionsarbetena efter bokens progression.
Varje dag är det morgonsamling efter ett givet mönster. Efter att vi hälsat
god morgon är det dags för en av eleverna att leda samlingen. Vi tar fram
almanackan och eleverna får berätta om veckodag, månad och datum. Vi har
en arbetsbok med klisterlappar som eleven väljer från och därefter klistrar upp
på aktuell dag. En vädersymbol klistras också fast.
Att ta tid för morgonsamlingen ger flera möjligheter för samtal mellan
elever och mellan elever och lärare. Vi använde oss av morgonsamlingen för att
förtydliga centrala matematikbegrepp. Som t.ex. Igår var det 11 grader, idag är
det två grader varmare. Hur varmt är det då idag? Detta gör vi nu dagligen på
våra skolor.
Något vi upptäckte var hur bra vår morgonsamling faktiskt är. Att planera
in tid för prat, både i grupp och mellan enskild elev och lärare, ger förutom
träning i att tala på svenska som andraspråk också träning i att sätta ord på
tankarna. T = time for talk.
Organiserad lek
Matematik är så mycket mer än att bara räkna i matematikboken. Vi varierade
undervisningen genom att dramatisera, leka och bygga. När vi var ute på skol
gården gjorde vi uppgifter som att rita av mönster från husväggarna, räkna och
rita antalet träd på skolgården, antalet bilar som passerar på en minut. Både
skolgården och skogen är platser för matematik, men flera av våra nyanlända
hade i början svårt att se matematiken. Matematik var att räkna på egen hand
i boken. Vi valde därför medvetet att varje tisdag förmiddag skulle ägnas åt
matematik i vardagen, för att förstå och sedan kunna använda begreppen på
egen hand. O = organizes play and support är ytterligare en framgångsfaktor i
arbetet med att utveckla matematikundervisningen.
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Vi hade temadagar på lantgården Björnhyltan, som bedriver ekologisk
odling, en gård där vi tidigare haft ett utvecklingsprojekt. Nu åkte vi istället
dit med matematikglasögonen på. Eleverna fick gå runt mellan olika stationer
och prova på saker som att dokumentera växter, så frön, bygga spaljéer, men
hela tiden med en anknytning till matematiken. Hur många kronblad har
maskrosen, hur mycket vatten behöver fröna för att gro, hur lång blir spaljén i
verkligheten om ritningen är 1:100 och så vidare.
En dag på Björnhyltan är alltid uppskattad av eleverna i internationella
klassen. Att få göra uppgifter som är sammankopplade till kursplaner och
till vad som behöver göras på gården, det är skola när den är som bäst. Att få
hjälpa till med djuren på gården, att få vara en del av ett sammanhang, allt
detta tillsammans ökar förutsättningarna att erövra ett nytt språk i ett nytt
land.
Delaktiga föräldrar
Elevernas vårdnadshavare anser att matematik är ett av de viktigaste ämnena
för deras barn. Vid inskrivningssamtal och uppföljningssamtalet efter sex
veckor anger såväl elever som deras föräldrar att matematik är viktigt. Eleverna
tycker att matematik är roligt och föräldrarna anser att matematik är viktigt
oavsett i vilket land man bor.
Om föräldrarna är trygga med sina barns skolgång och känner delaktighet i
vårt arbete, då lyckas hela familjen bättre. Då lyckas vi också bättre med att ge
eleverna trygghet och trivsel och därigenom utveckla nödvändiga kunskaper.
Vi menar att P = parent support är en av framgångsfaktorerna i arbetet med
nyanlända elever.
Modersmålslärarnas betydelse
I en liten kommun som Tranemo lyckas vi inte alltid med att anställa
modersmålslärare på samtliga språk som finns representerade i våra skolor.
Men där vi lyckas ser vi en viktig framgångsfaktor för elevernas lärande: att få
prata matematik på sitt eget språk. Modersmålslärarna är ett stort stöd för oss
när vi ska planera undervisningen i ämnet. De visar och förklarar likheter och
skillnader i hur man arbetar med ämnet i hemlandet och i Sverige. När elev
erna ser modersmålslärarna och oss tillsammans i arbetet hjälper det dem att se
och förstå att båda språken behövs för lärande. Modersmålslärarna har också
en viktig roll i samarbetet med vårdnadshavarna, de förklarar likheter och skill
nader i skolsystemen samtidigt som de tydliggör modersmålets betydelse.
Vi ser att eleverna blir avsevärt mer bekväma med matematiken då de kan
resonera om frågor och lösningar på modersmålet. I studiehandledningen kan
läraren ge förförståelse inför nya genomgångar vilket sedan underlättar då
klasslärare har genomgången på svenska.
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Matematik är språk!
Matematikprojektet synliggjorde för oss att en tydlig struktur är a och o när
man kommer som nyanländ. När en elev är trygg i en struktur ökar utrymmet
för att lära sig mer saker. Det förhållningssättet har vi applicerat ett steg till på
vår övriga undervisning. Nu jobbar vi mer inom bestämda ramar. När vi nu
går vidare till ett nytt läsår och med nya nyanlända till klassen har vi fortsatt
att planera in matematik på schemat. Nu skriver vi Matematik/Svenska som
andraspråk på schemat, eftersom vi tror att det kan vara ett sätt att tydliggöra
språkets betydelse för matematiken.
Vi lärare pratar mycket mer matematik nu, på alla övriga lektioner. Vi
har fått samma språk och en gemensam bas att utgå från. Det har enat oss i
tänkandet, vilket inneburit att när vi gör våra veckoplaneringar var för sig så
behöver vi inte längre detaljplanera på samma sätt, utan vi har fått ett delat
fokus som gör att vi planerar likvärdigt. Vi är också tryggare med varandra och
vågar fråga om saker som gäller undervisning som vi kanske inte gjort innan.
Alla lärare som varit involverade i projektet tycker nog att arbetet blivit
roligare. Det här projektet har gett oss självförtroende, eftersom övriga lärare
skolan ser vårt arbete och det vi gör: de tar tillvara på vår kompetens och vi
möts av respekt. Vårt uppdrag är att bygga broar och det känner vi att vi har
lyckats med.
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Vikten av variation
Anna Berglund, Tjörn
Att öka måluppfyllelsen för eleverna, att väcka lusten att lära och att levandegöra
matematiken är vårt mål på Fridas Hage i Tjörns kommun. Vi vill synliggöra vardagsmatematiken och få eleverna att upptäcka hur mycket matematik vi ständigt möter
i det dagliga livet. För att utveckla undervisningen byggdes en matteborg. Eleverna
fick använda recept, mäta, väga och resonera kring bygget och vi märkte snabbt
en positiv effekt. Med liv och lust gick eleverna in för uppgifter utan att ens märka
att det var matematiklektion. Den traditionella matematikundervisningen där man
enbart följer ett läromedel har minskat och att sjunga, skapa räkneramsor och dramatisera har istället tagit mer plats. Vi har under projektet arbetat med de estetiska
lärprocesserna, vilket har synliggjort vikten av att använda sig av flera pedagogiska
metoder för att ta sig an ett ämne.

Det hela började när vi såg att våra elever inte hade tillräckliga kunskaper för
att uppnå målen i ämnet matematik i de nationella proven för årskurs 3 och 5.
Vi behövde helt enkelt lyfta upp matematiken, analysera problemet och insåg
att det mesta av matematikundervisningen sker via läromedlet, matematikbo
ken, samtidigt som omgivningen och vardagen rymmer en massa matematik
som ständigt är närvarande i våra liv. Bara att läsa av en tidtabell, att baka en
kaka efter ett recept eller att sy innebär mycket matematik.
Vi ville få eleverna att stärka sin tilltro till den egna förmågan att lära och
använda matematik i olika situationer. Vi involverade hela skolan och hade en
gemensam uppstart med utgångspunkt i de tre underverken, Taj Mahal, pyra
miderna och kinesiska muren. Hela skolan åkte även till Matematikpalatset i
Borås, där Anders Holmer undervisade skolans elever i temat triangeldrama,
utifrån triangeln som en hållbar konstruktion. Det hela avslutades med en
öppet hus-kväll för föräldrar där elevernas arbeten visades upp. En bärande
tanke i hela projektet har varit elevernas delaktighet i sitt lärande, genom
medinflytande och ansvar.
Matteborgen blev startskottet
Det konkreta pedagogiska arbetet började våren 2010 och inleddes med att vi
byggde Matteborgen, ett särskilt rum för matematik med utgångspunkt i olika
teman som byts ut flera gånger per termin. Elever i årskurs 4 och 5 deltog
med att bygga upp Matteborgen. De räknade ut hur mycket yta, omkrets och
area, som skulle målas. De lärde sig hur man använder måttband, tumstock,
omkrets, area och att beräkna färgåtgång. Tanken är att Matteborgen ska vara
en föränderlig, kreativ och inspirerande plats, som från utsidan ser ut som en
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stensatt borg och inuti rymmer material som på olika vis anknyter till mate
matik i vardagen. T.ex. finns en liten affär där man kan köpa fiktiva kakor med
låtsaspengar. Att baka och handla är goda exempel på hur vardagen lär oss be
räkna, så att det blir rätt mängd mjöl i kakan och att pengarna räcker.
Syftet med Matteborgen är att ge eleven möjlighet att utöva och kommu
nicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer. Eleven ska genom
aktivt och öppet sökande nå förståelse, nya insikter och lösningar på olika pro
blem. Matteborgen ska även ge eleven möjlighet att upptäcka estetiska värden
i matematiska mönster, former och samband, samt att uppleva den tillfreds
ställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa problem.
Matematiken genom alla ämnen
Det går sällan att isolera ett ämne från ett annat. Ett sätt att fånga intresset
för matematik har också varit att koppla det till andra ämnen. Under Matte
borgens tema tid, integrerades exempelvis historia genom att lära om hur
begreppet tid har uppfattats och hanterats genom tiderna. Men det kan också
handla om värdegrundsmässiga ingångar. Eftersom skolans ambition varit att
fånga upp elevernas intresse, har även aktiviteter som sker hemma, på raster
och lektioner tagits tillvara.
Med utgångspunkt i estetiska lärprocesserna har elever arbetat kreativt i
sitt sökande efter matematik i vardagen och hur man väljer att presentera sina
arbeten. Via färg, form, foto och lektioner med interaktiva skrivtavlor, har

tid för matematik – erfarenheter från matematiksatsningen 2009–2011 103

egna formuleringar och kreativa processer startats som i sin tur leder till ökad
förmåga hos eleverna att ta sig an uppgifter, gestalta och formulera. Genom att
visa och förklara för sina kamrater ökar självförtroendet samtidigt som eleverna
inspirerar varandra till självständigt tänkande och reflektion.
Att utveckla vidare
På Fridas Hage har vi nu funnit en god form att arbeta med matematik, ett
arbetssätt som ständigt öppnar upp för nya metoder. Vi märker att elevernas
intresse ökar genom att vi tar vara på matematiken i vår närmiljö, med uppgif
ter och upplevelser som de reflekterar och skapar kring. Eleverna ritar en bild,
berättar och skriver på matematik-språket. Vi dramatiserar, exempelvis multip
likationstabellen och sjunger multiplikationssånger. Syftet är hela tiden att öka
motivationen och få med alla elever på tåget. Ju fler sinnen man arbetar med,
desto fler elever har möjlighet att ta till sig undervisningen.
Det blir ringar på vattnet och ur nyfikenheten kommer ständigt nya idéer
från eleverna själva.
Skolans matematikutveckling har burit frukt och nu når alla elever målen i
de nationella proven för årskurs 3 och 5. Vår matematikutvecklare ingår i ett
större kommunalt samarbete, där representanter från varje skola gemensamt
arbetar för den fortsatta utvecklingen av matematiken. De största vinsterna på
Fridas Hage är att vi lärare diskuterar och samarbetar runt ämnet matematik
och att elevernas måluppfyllelse har ökat.
Vi vill fortsätta att utveckla vår matematikundervisning. Vi samtalar och
planerar matematikundervisningen kring olika teman i vår Matteborg och vi
har en samsyn som vi tidigare inte haft. Hela skolan deltar i Kängurutävlingen,
där vi noterar olika rekord som sedan lyfts fram i de olika klasserna. Tanken
är att eleverna ska arbeta med de noga utvalda problemen efter tävlingen. Vi
har sett det som en fördel att hela skolan deltar, eftersom efterarbetet då blir
roligare och klasserna kan ta hjälp av varandras erfarenheter.
Viktiga lärdomar
• De laborativa materialen i sig ger inte eleverna matematiska insikter.
Matematik är ett värde som läraren måste tillföra och lyfta fram.

• Lärarens roll är avgörande för vilken effekt den laborativa matematik
undervisningen får för elevernas lärande.
• Elever befäster sina kunskaper genom att samarbeta och visa sina kamrater.
• Vi kommer att fortsätta att utveckla och reflektera matematik tillsammans
i arbetslaget och vi kommer kontinuerligt att kompetensutveckla.
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Matematiken i fokus
– undervisning i konkret matematik
Margit Näsström, Dorotea
När Dorotea kommun beviljades medel för matematikutveckling blev det en möjlighet
att påbörja en process med matematiken i fokus. När en förändring ska ske krävs
tid, tålamod, eftertanke samt vidare kompetens för de som ska delta i förändrings
arbetet. Vi valde att satsa på kompetensutveckling för lärarna i matematik. Vi som
är matematiklärare har nu fortbildat oss särskilt för att kunna undervisa mer konkret
i matematik. Vi har aktiviteter såsom laborationer, material, spel och diskussionsuppgifter som stimulerar elevernas intresse för matematik och som ger dem färdigheter för att nå våra strävansmål.

Målet med utvecklingsarbetet var att gå från den traditionella läroboksstyrda
undervisningen till en mer laborativ, verklighetsnära och praktisk undervis
ning. Våra nior hade visat dåliga resultat på diagnostiska prov och vi behövde
hitta ett nytt sätt. Läroboken blir väldigt abstrakt och eleverna behövde något
konkret att knyta upp matematiken på.
Tack vare Matematiksatsningen har det varit möjligt att utrusta klassrum
men med olika laborativa material som talplattor, tallinjer, olika mätredskap
och geometriska figurer. Nio lärare har utbildats i laborativ matematik. Utveck
lingsarbetet har gett stora möjligheter att förändra matematikundervisningen
i skolan. En stor del av kompetensutvecklingen har skett i samarbete med
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå
universitet. Lärare där har även medverkat vid dokumentation och u
 pplägg av
utvecklingsarbetet, något som har fungerat som en garant för god kvalitet.
Varför är det bra att kunna matematik?
En av de frågor vi ställde oss i uppstarten av projektet var hur elevernas syn på
matematik såg ut. Under utvecklingsarbetet gjordes intervjuer med eleverna
där de fick svara på frågan: Varför är det bra att kunna matematik?
En stor del av eleverna har pengar som nummer ett på listan. Pengar är en
viktig beståndsdel i elevernas vardagsliv. ”För att se om man får rätt lön”, ”Kolla
pengar i spargrisen”, ”Om man ska dela pengar med syskon” var några av kom
mentarerna. Som nummer två menade de att man behöver kunna räkna i alla
yrken, om man exempelvis ska räkna barn på ett dagis eller räkna pengar i en
kassa. Med på listan fanns också matematik som skolämne, att kunna väga och
 atematik är kul när
mäta samt att kunna klockan. De flesta elever tycker att m
de får räkna ut verkliga saker, som vid bakning och matlagning.
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Eleven måste få se matematikens olika sidor
Klassrummen har utrustats med nytt spännande material som väckt intresse
hos eleverna och variationen i undervisningen har visat sig vara en väg att öka
elevernas lust att lära. Tidigare har de kanske jobbat med praktisk matematik
en timme och då har de sedan frågat när de ska få börja räkna på riktigt. Vi har
försökt få dem att förstå att matematik är så mycket mer.
Det är viktigt att eleverna utvecklar ett intresse för matematik och får en
ökad tilltro till den egna förmågan att lära sig matematik. De ska även kunna
använda matematik i olika situationer. Eleverna ska ha större möjligheter att
laborera och använda konkret material när klassrummen utrustas för detta
ändamål. Arbetet med att visa eleverna på matematikens olika sidor och
möjligheter pågår i en långsiktig process.
En viktig lärdom är att det går att kombinera laborativa övningar med mer
traditionell undervisning. Det laborativa arbetet i matematikundervisningen
har fått större genomslagskraft och det har lockat fram elevernas nyfikenhet
och kreativitet. Nu utgår vi mer från eleverna och de kan på eget initiativ
arbeta mer med material om de behöver.
Gemensam kunskapsbas
Vi har fått en gemensam kunskapsbas att utgå ifrån och en möjlighet att få
diskutera med varandra. Efter det här halvåret hade vi en träff där vi diskute
rade materialet och försökte koppla till läroplanen. I vanliga fall har man möj
lighet att få iväg en lärare på utbildning. Nu kunde samtliga lärare åka, vilket
gav en helt annan skjuts i undervisningen.
Ett pedagogiskt matematikcafé anordnades i samverkan med Umeå univer
sitet. Deltagarna erbjöds en kort föreläsning och därefter testades spel, konkret
material, med mera. Inbjudna till matematikcaféet var lärare och personal från
grundskolan och förskolan. Deltagarnas respons var mycket positiv och många
uttryckte att det gett dem nya infallsvinklar och tankeställare.
Under matematiklektionerna har samtalen kring matematik och diskussio
nerna om matematik ökat. Eleverna är medvetna om att matematik inte bara
är att räkna efter boken. De uppskattar när de får arbeta med konkret material.
Lärarna tror att det faktum att eleverna har börjat få djupare kunskaper och
glädje till ämnet hänger ihop med att lärarna själva fått mera kunskap och
inspiration.
Förändring och utveckling tar tid
Efter ett halvår är det svårt att se tydliga resultat, men tendensen är att mate
matikintresset har ökat bland eleverna. Med det nya laborativa materialet har
matematiken fått en mer praktiskt inriktning. Vi har återigen blivit påminda
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om att utvecklingsarbete tar tid och att det måste få ta tid att arbeta in nya
synsätt. Det är viktigt att det finns tid till samtal och reflektion för alla för att
man ska kunna utveckla sitt arbete.
Ett lite överraskande och roligt resultat som vi tycker oss kunna se är att
projektet har spridit sig uppåt i klasserna och många lärare har tyckt att vårt
sätt att arbeta passar även för äldre elever. Detta beror förmodligen på ett
öppnare diskussionsklimat lärare emellan, där de lärare som varit intresserade
kommit till våra öppna träffat och blivit inspirerade.
Vi jobbar fortsättningsvis med att lägga upp arbete med Umeå universitet
och vi anordnar studiedagar och handledning för våra lärare. Två lärare har
numera avsatt tid i schemat för att arbeta som matematikutvecklare och
planera fortbildning för övriga lärare.
Hur ska matematiken bli bättre?
Låt matematik bli en naturlig del i vardagen, också för små barn. Gör samtalen
rika på matematik. Astrid Pettersson, professor i pedagogik vid Stockholms
universitet menar att om Sverige som nation ska bli bättre i matematik måste
man börja tidigt med matematiken som en naturlig del i vardagen. Matematik
är ett centralt ämne i grundskolan och är det näst största ämnet i tid räknat.
Ämnet måste därför också integreras med andra ämnen. Det är viktigt att
använda konkretiseringsmaterial i matematikundervisningen, men det är vikti
gast att komma ihåg att matematik är mer än bara att räkna.
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Satsning på intensivmatematik
förbättrade elevernas taluppfattning
– och lärarnas didaktiska kompetens
Jessica Vesterlund, Linköping
Idén till en intensivsatsning i matematik växte fram efter att vi på Skäggetorpsskolan
satsat på intensivläsning under flera år, ett område där eleverna gjort stora framsteg. Syfte och mål med projektet var att utveckla elevernas taluppfattning, att ge
lärarna möjlighet att utveckla sina kunskaper om vad taluppfattning är, vilka kritiska
aspekter det finns i de olika delmomenten och hur vi med medveten undervisning
kan undvika att befästa eventuella missuppfattningar. Vidare syftade projektet till
att ge eleverna möjlighet att utveckla kommunikationskompetensen. Vi ville också
utveckla vår kunskap om bedömning. Genom projektet utökade vi elevernas lärarledda tid och gav dem möjlighet att möta matematik varje dag, utan att utöka tiden
för ämnet.

Vi har lärt oss att vi lätt faller tillbaka till enbart färdighetsträning om vi inte
tänker oss för. Eleverna lär sig inte procedurer bättre för att de har många upp
gifter att lösa. Vi som lärare har utvecklat vår kunskap om taluppfattning. I
undervisningen måste vi ge tid till diskussioner och ta del av elevernas resone
mang. Det är då vi har möjlighet att upptäcka svårigheter och missuppfatt
ningar. Vi har blivit bättre på att erbjuda eleverna aktiviteter där de har möjlig
het att utveckla kommunikationsförmåga och resonemangsförmågan. Vi har
också lärt oss att använda tiden för ämnet bättre, både undervisningstiden och
planeringstiden.
Diskussioner tar tid men är nödvändiga
för att utveckla ämneskompetensen
I ämnesgruppen funderade vi tillsammans: är det så att eleverna på högstadiet
möter matematik för sällan? Hur kan vi erbjuda dem att möta matematiken
vid fler tillfällen? Hur kan vi förändra vår undervisning för att utveckla deras
taluppfattning? Hur kan vi arbeta tillsammans för att utveckla vår didaktiska
kompetens? Vilka möjligheter och hinder möter vi i samarbetet och hur skapar
vi en organisation där vi har lärande i fokus?
Under den första träffen i projektgruppen diskuterade vi frågan: Vad är god
taluppfattning? Några tyckte att det var när man behärskar de fyra räknesätten,
en annan lade till att det inte bara gällde det skriftliga, man måste också kunna
räkna i huvudet. Diskussionen fortsatte en lång stund och slutade inte i sam
stämmighet. Det enda vi var överens om var att alla tyckte olika.
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Genom denna typ av diskussioner har vi tillsammans utvecklat vår syn på
taluppfattning. Elever som har svårt att hantera procedurerna har getts möjlig
het att visa på en god taluppfattning i uppskattningsövningar, i kommunika
tion och genom resonemang. På så sätt har de kunnat utveckla sin taluppfatt
ning. Vi lärare har kunnat följa elevernas utveckling och i diskussioner med
varandra bearbetat det vi sett för att på så sätt vidga vårt synsätt. Genom att
genomföra gemensamma aktiviteter i klassrummet har vi skapat en diskus
sionsbas där alla har erfarenhet. Detta leder oss mot en större samsyn.
Ämnesträffar varje vecka med
fokus på den didaktiska kompetensen
Under första delen av vårt projekt frigjorde vi dagar då vi kunde arbeta med
projektet. De erfarenheter vi fick med oss från den perioden är att arbetet blev
otroligt fokuserat på att ta fram uppgifter som vi skulle använda i undervis
ningen. De didaktiska diskussionerna i ämneslaget hamnade i skymundan av
det praktiska och alla lärare var överens om att detta ville vi förändra fortsätt
ningsvis. Inför andra delen av projektet ville vi träffas kontinuerligt.
Med rektors stöd så kunde vi påverka schemaläggningen så att vi fick en
projekttid varje vecka. Fortfarande fanns tiden för ämnesarbetslaget kvar vilket
gjorde att vi kunde ägna projekttiden åt projektet. Med andra ord så stördes
inte denna tid av praktiska göromål, elevsamtal, diskussioner om bokinköp
och material. Detta är en mycket viktig erfarenhet som har varit en framgångs
faktor för projektet.
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Exempel ur undervisningen
En lärare i årskurs 8 startar dagen med en matematikaktivitet. Dagens aktivitet
handlar om procent. Uppgiften lyder: På pappret har ni instruktioner till procentbyggen och till er hjälp har ni centikuber. En elev tittar på sin kompis och
viskar: jag kan inte, jag har aldrig förstått hur man gör.
Instruktionen är kortfattad, klassen har arbetat med procent förut och
grunderna bör finnas. Första uppgiften formuleras:
Bygg en rektangulär platta som innehåller 50 procent blåa, 30 procent
vita och 20 procent röda centikuber. Rita av din figur.
Eleverna sätter igång direkt, att bygga är roligt. Första uppgiften går ganska
lätt men några ser lite uppgivna ut när de inser att grannarnas figur inte är
likadan som deras egen. – Fokusera på din uppgift säger läraren, vi kommer att
titta på era byggen i slutet av lektionen. De fortsätter med nästa uppgift:
Bygg en kvadratisk platta som innehåller 20 procent röda, 40 procent
gröna och 10 stycken blåa centikuber. Rita av din figur.
Eleven som tidigare viskat att hon inte kan har kommit förbi första uppgiften
och sätter igång med nästa. Hon gör några misslyckade försök, suckar lite
och vinkar på läraren.
– Jag tror det är något fel, jag får inte ihop denna. Läraren ber eleven att
läsa uppgiften högt. Eleven gör det och utbrister: nämen, nu har du lurat mig,
jag trodde det stod 10 procent blåa kuber men det ska ju vara 10 stycken. Hon
bygger snabbt ihop en platta och säger: nu förstår jag att de 10 blåa kuberna är
40 procent!
– Fundera på om det går att bygga denna figur på något annat sätt, säger
läraren och går vidare till nästa grupp.
I diskussionen får eleverna sedan berätta om varför de byggt som de gjort,
de jämför sina byggen och diskuterar procentbegreppet, antal, andel, helhet.
Hur det kommer sig att det ibland går att bygga olika figurer och ibland inte
är också något som klassen diskuterar. Även läraren reflekterar över aktivite
ten. Förut var vi mer fokuserade på att beräkna procentandelen. Om man vet
vad helheten är kan man då ta reda på andelen? Genom den här övningen vet
läraren nu att om de får en förståelse för helhet och delar, då är det lättare att
fortsätta med beräkningarna senare. I lärarlaget är det fler som har provat upp
giften och menar att detta är en bra övning som är lätt att dokumentera. Som
lärare får man snabbt en bild av vilka svårigheter eleverna har och det gör att
man kan fokusera på svårigheterna i diskussionen.
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Från ord till handling – hur undviker vi fällorna?
När vi i uppstarten av projektet diskuterade lämpliga aktiviteter och vad vi
skulle tänka på när vi valde ut dem, delades projektgruppen i arbetsgrupper.
Grupperna hade som uppgift att ta fram aktiviteter, se över kritiska aspekter
och fundera över bedömning av uppgifterna. Aktiviteterna handlade till väl
digt stor del om färdighetsträning. Vi bestämde oss ändå för att starta med
dessa uppgifter, eftersom vi kom överens om att det också är viktigt att kunna
behärska procedurer.
Lärarna genomförde arbetsblad med uppgifter tillsammans med eleverna
under någon vecka och när vi träffades i lärarlaget igen så var många missnöjda
över att eleverna inte hann med alla uppgifter. Många lärare tyckte att det hade
blivit mer rättning, kanske skulle vi låta eleverna rätta själva? Vi hade fastnat i
ett undervisningssätt som vi genom projektet försökt att komma ifrån. Uppgif
terna var för många till antalet och till arbetsbladet fanns en OH med facit. De
diskussioner som vi haft om att vidga taluppfattningsbegreppet hade försvun
nit någonstans på vägen och vi var tillbaka i den typen av färdighetsträning vi
ville undvika.
Under nästa möte tog vi fram projektansökan, försökte minnas vad vi egent
ligen velat göra i projektet och startade på nytt. I diskussionerna som vi hade
pratade vi om erfarenheter som vi hittills gjort. Vi insåg att vi lätt fokuserar på
kvantitet istället för kvalitet och eleverna hade fått för många uppgifter. Det
som hänt var att lärarna prioriterat bort diskussionen. Istället hade eleverna
arbetat med att göra klart sina uppgifter. Det resulterade i att vi skapade fler
uppgifter att rätta och eleverna producerade mer utan egentliga möjligheter att
få hjälp med sina missuppfattningar.
Har eleverna utvecklat sin taluppfattning?
Vi i projektgruppen anser att eleverna har utvecklat sin taluppfattning. De har
blivit bättre på att kommunicera, resonera och värdera metoder, modeller och
resultat. Alla har inte blivit bättre på det skriftliga taluppfattningstest som ge
nomfördes före, under och efter projektet, men de flesta har bättre resultat på
testet, några har samma resultat och några få elever har sämre resultat. Testet
fångar dock inte alla aspekter av taluppfattning, fokus där ligger på att hantera
procedurer.
Däremot har vi lärare har skaffat oss fler möjligheter att bedöma elevernas
taluppfattning och känner att vi har redskap för att arbeta vidare.
Hur kommer projektet att leva kvar?
Aktiviteterna har samlats för att kunna återanvändas. Alla har sina favoriter, en
del aktiviteter kan med fördel användas återkommande. Lärarna i gruppen är
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överens om att det inte längre är lika viktigt att alla gör samma uppgifter, men
däremot är det viktigt att samtalet lever kvar. Några lärare har fortsatt att pla
nera tillsammans även i andra ämnen och det har blivit en vana att diskutera
undervisningen. Tiden som under året varit avsatt för projektet kommer inte
finnas kvar, istället ska man gemensamt försöka bli bättre på att använda äm
neslagstiden effektivt.
De erfarenheter som vi gemensamt tar med oss från projekttiden, som
samtal om kompetenser, förmågor och arbetssätt, kommer att finnas kvar och
påverka vår undervisning även om projektet är avslutat.
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Med Japan som förebild
Kattis Edström, Boden
Den allra största förändringen i vårt projekt har skett i matematiklärarnas huvuden
vilket medför att vi har lagt en stabil grund för ett lyckat utvecklingsarbete. I Korpenskolan i Boden, en grundskola för årskurs 6–9, har alla undervisande matematik
lärare deltagit och gemensamt gått igenom en utvecklingsprocess som redan lett
till förändringar i undervisningen. Projektet har inneburit inköp av praktiskt material,
facklitteratur och en gemensam studieresa, men det har framför allt köpt lärarna tid
att tillsammans utveckla skolans matematikundervisning genom att inspireras av
japansk matematikundervisning.

Våra mål med projektet var att göra eleverna medvetna om sitt eget lärande
och vi ville också få dem att tycka att matematik är roligt. Vi ville förändra
matematikundervisningen från att vara styrd av matematikboken till att vara
styrd av kursplanens mål och vi ville göra det med en tydlig inriktning mot att
utveckla elevernas problemlösningskompetens, begreppskompetens, procedur
kompetens, modelleringskompetens, resonemangskompetens och kommuni
kationskompetens.
Vi inledde med att ställa oss frågan: Vad kan vi lära av japansk matematikundervisning? Med Japans goda resultat i internationella mätningar blev det
intressant för oss att lära oss mer om deras undervisningskultur. I Japan ställs
eleverna ofta inför problem som de själva måste lösa, ofta tillsammans i grupp,
istället för att lyssna på genomgångar där läraren berättar hur de ska göra. Det
är alltså undervisningen och inte läraren som är den kritiska faktorn. Eftersom
just detta verkar vara en central skillnad så har vi under många av våra mate
matiklektioner börjat med problemlösning i grupp. Elevernas redovisningar
för varandra har på så vis fått utgöra det som tidigare var en genomgång, där
läraren pratade och eleverna lyssnade.
Det visade sig att problemlösning i klassen tar mer tid än vad lärarna räknat
med, så numera börjar ungefär en lektion i veckan med problemlösning. För
många elever är det lättare att utveckla förmågorna att resonera, kommunicera
samt begreppsförmåga då de arbetar muntligt i grupp. När eleverna sitter i
grupperna och diskuterar lösningar så är det också mycket lättare för läraren
att se hur de utvecklar dessa förmågor. Att visa och träna det i skriftlig form
hela tiden är inte rättvist mot eleverna.
Praktiskt material hjälper förståelsen på traven
När vi arbetat med praktiskt material har det hjälpt en del elever att få en bild
av problemet och på så vis stärkt förståelsen. Elever i matematiksvårigheter har
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ofta svårt att skapa inre bilder av exempelvis tallinjen. I en klass där eleverna
arbetat med Cusinairestavar, ett slags färgade trästavar, så fortsatte en elev sen
att rita upp stavar när hon skulle räkna med bråk och fick på så sätt ett verk
tyg och länk mellan det konkreta och det abstrakta. I en annan klass där bråk
jämfördes med hjälp av praktiskt materiel suckade en pojke; ”Jaha, var det så
enkelt. Nu fattar jag.”
Att matematiklärarna inte bara köpte in materiel utan även skaffade sig
kunskap och idéer om hur det kan hjälpa eleverna i deras förståelse av mate
matiska begrepp, har gjort att materialet verkligen används i undervisningen.
Tid en viktig faktor
Att utveckla ett nytt arbetssätt kräver tid. Lärare upplever ofta att arbetsupp
gifter läggs på utan att andra uppgifter tas bort. Att lägga på lärare ett nytt pro
jekt som de ska hinna med på sin ordinarie, oftast redan ganska fullt upptagna,
planeringstid är därför ingen bra idé om man ska få ett positivt resultat. Vi
valde att lägga cirka tio procent av lärarnas arbetstid på projektet genom att ha
en extra matematiklärare under hela läsåret. Att alla lärare var positiva, redan
från start, är nog ganska starkt knutet till det faktum att de faktiskt fått tid i
schemat till detta.
Många matematiklektioner har tidigare börjat med att läraren ber eleverna
öppna boken och börja räkna tyst. Detta är inget lärarna är nöjda med och
det finns olika förklaringar till att det blivit så. NO-undervisningen beskrivs
som en stor tidstjuv då det krävs mycket för- och efterarbete samt institutions
vård. För många matematiklärare verkar andningshålet vara att komma till
matematiklektionen och säga: ”då öppnar vi boken”. Men samtidigt som den
bokstyrda undervisningen kändes trygg verkade inte lärarna helt nöjda med
undervisningen, utan många ville någonting mer med matematiken.
Omformulerade mål får eleven att ta mer ansvar
Många elever har tidigare uppfattat målen i matematik som att man ska hinna
till en viss sida i boken. Förut kunde våra mål mycket riktigt vara att eleverna
skulle hinna fram till den eller den sidan inom en tidsram. Idag handlar målen
mer om vad eleven ska lära sig. Elever i svensk skola verkar tidigt skolas in i att
matematikboken styr matematiken. I början av projektet var det en elev i sjuan
som beskrev förändringen med att säga ”nu har vi inga mål längre”. Att de inte
visste vilka sidor som skulle vara avklarade till den eller den dagen, gjorde att
de inte riktigt kunde se målen utan fortfarande tänkte i det som tidigare kal�
lades för matematikmål.
Men med tiden har eleverna lärt sig att se de nya målen. Vi har märkt att
genom att bli tydligare med vad eleverna förväntas lära sig, tar de också större
ansvar för det egna lärandet. I årskurs 9 tyckte eleverna att det var mycket
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lättare nu när de visste vad de skulle lära sig, även om deras lärare lät dem att
efter egen förmåga leta uppgifter som kunde träna det som behövdes. Visser
ligen har det märkts i att det finns elever som känner sig tryggast med boken,
men det kanske inte är så konstigt när det är de signalerna eleverna fått under
hela sin grundskoletid.
Fortsatt samarbete mellan lärare ett lyckat resultat
När en lektion detaljplaneras gemensamt av flera matematiklärare tvingas
lärarna vara helt överens om begrepp och det höjer professionaliteten. Vi
arbetade tillsammans i grupper, där vi tillsammans planerade lektionerna. Vår
externa projektledare hjälpte oss att hitta lämplig fördjupningslitteratur, ofta
artiklar från NCM så att vi kunde bygga våra lektioner på både beprövad erfa
renhet och vetenskaplig grund. En s.k. research lesson, en lektion där lärare ob
serverar och analyserar varandra, hölls två gånger och alla lärare samt projekt
ledaren fanns på plats. Efter båda tillfällena diskuterades lektionen och efter
den första gången hade gruppen möjlighet att utveckla och förbättra lektionen.
Vårt matematikprojekt har på det viset gett lärarna tillgång till varandras
kompetens på ett annat sätt än förut. Under hösten kunde spontana diskussio
ner om undervisningen komma igång under rasterna och lärare vände sig till
varandra för att utbyta tips och diskutera didaktiska frågor, ”hur förklarar du
det här?”.
Att förändra matematikundervisningen från den läroboksstyrda modellen
som härskat i flera generationer till en undervisning där både lärare och elever
har makten kräver mycket planeringstid. Att de flesta lärare fortfarande försö
ker hitta gemensam planeringstid i sitt schema, trots att projekttiden är slut,
talar för att vår satsning var ett lyckat projekt och att det var värt all tid.
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Hur kan man arbeta för att utveckla och förbättra
matematikundervisningen i en skola eller i en kommun? Vilka möjligheter och hinder finns för att ett lokalt
utvecklingsarbete ska bli framgångsrikt och långsiktigt?
Sedan mitten av 1990-talet har svenska elevers
resultat i matematik försämrats, både relativt andra
länder och i absoluta tal. I såväl internationella som
nationella mätningar och jämförelser tydliggörs en
vikande trend för barns och ungdomars matematik
kunskaper – 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. Uppdraget fick namnet Matematiksatsningen.
I denna bok har vi låtit ett antal lärare och skolor
beskriva det utvecklingsarbete de drivit för att förbättra
matematikundervisningen. Vi hoppas både kunna sprida
en del av de erfarenheter och den kunskap som finns
från Matematiksatsningen och samtidigt inspirera kommuner, rektorer och lärare att själva öka sina ansträngningar för att höja kvaliteten i matematikundervisningen
– till förmån för alla Sveriges elever.

