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Sammanfattning

I vår tid då diverse kritiska rapporter om matematikundervisningen på gymnasieskolan dyker

upp och förstärker känslan av att undervisningen inte kunskapsmässigt verkar fungera på ett

tillfredställande sätt inför arbetslivet och för fortsatta studier, är det avgörande att stanna upp

och kolla vad som egentligen pågår och varför.

För att göra analysen så enkel som möjlig uppmärksammas matematikundervisningens

beståndsdelar planering, organisering och genomförande. Begreppen arbetsform och

arbetssätt blir centrala moment. Undervisningssituationen fokuseras. En del av den relevanta

didaktik- och undervisningsteorin ställs mot skolverkligheten genom aktionslärandets

principer. Tre aktioner pågår.

Det visar sig möjligt att berika variationen i matematikundervisningen genom ett mer

genomtänkt samarbete mellan lärarna samt läraren/lärarna och eleverna. Lektionerna blir mer

oförutsägbara medan lärarnas och elevernas intresse, engagemang och delaktighet tilltar och

värderas högre. Parterna, lärarna och eleverna, får bekräftelse.
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Förord

Stort tack till eleverna, skolbibliotekarien Eva Remgård och matematiklärarna på Falkenbergs

Gymnasieskola som har genom sina gedigna engagemang ställt upp och hjälpt till vid

uppsatsens tillkomst.  Torbjørn Lund och handledaren Bjørnar Strøm, Universitetet i Tromsø,

för deras granskningar, synpunkter och rådgivande kommentarer under hela processens gång.

Torbjörn Jansson, Högskolan i Halmstad, och Marja Kronblad, Falkenbergs Gymnasieskola,

för deras språkliga inblandning i uppsatsen.
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1 Inledning

Varför ska man titta på klassrumsundervisning på gymnasienivå? Det finns flera anledningar.

En kan vara att vi sällan inom ämneskollegiet diskuterar hur vi i stora drag möter våra

elever, varför vi gör som vi gör och vad vi tar med oss till eleverna. Det är kanske även så att

ämneskonferenserna är ämnade till det vi verkligen håller på med för det mesta då vi träffas

t ex inköp av miniräknare, kurslitteratur, andra läromedel, samordning av nationella prov,

ekonomi, öppet hus, biennaler, matematikresurscentrat, tjänstefördelning o s v. Bör våra

ämneskonferenser leva sitt eget liv vid sidan om något nytt som ska uppstå för att möjliggöra

en plats för ämnesdidaktik? Är det så att vi var och en redan vet i förväg hur vi ska jobba med

elever långt innan vi har träffat våra klasser och skådat samt granskat deras komplexitet

utifrån den kunskap de besitter och annat vad det innebär? Hur låsta är vi egentligen i våra sätt

att tänka och tycka? Situationen har nog bidragit till att vi blivit alltmer ensamvargar

svårmottagliga för andras idéer och åsikter. Vi lärare, som jobbar på Falkenbergs

gymnasieskola, konkurrerar inte enbart med andra kommunala och privata skolor utan även

med oss själva.

I stället för att bygga system som stärker samarbetet riskerar man att splittra och öka konkurrensen

internt mellan aktörerna (Tiller1999, s.24)

skriver Tom Tiller i sin bok Aktionslärande där han bland annat ställer den ena tendensen

med lagarbete, samarbete och kollegialitet mot den andra som individuella lönesättningar i

Sverige och nationella inspektörer i Norge.

Det som vi har sett, varit med om under vår egen studiegång och utbildning samt lärt oss

i olika sammanhang hjälper oss bilda en mer eller mindre egen uppfattning om hur klassrums-

undervisning bör bedrivas. Den bilden justeras så småningom i mötet med verkligheten,

verksamheten, vardagen, politiska strömmar, skolledningen, föräldrarna, kollegorna och sist

men inte minst eleverna. En process vilken aldrig avslutas för att allt runt om oss förändras

hastigt. Föränderliga samhällskrav, satsningar och syn på skolan och utbildning gör det ännu

mer angeläget att stanna upp och stämma av läget. Här finner jag den andra anledningen

varför vi bör reflektera över klassrumsundervisningen i ämnet. Vad är det vi vill att eleverna

ska ha med sig i ämnet då de går ut efter tre år på gymnasiet? Vilken kunskap är viktig ur

såväl dagens som framtidsperspektiv?
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Den typ av elev vi möter idag skiljer sig i mångt och mycket från den tidigare vi

förhoppningsvis granskat och försökt förstå hittills och som sådan kolliderar med det gamla

invanda systemet i skolan. Man har å sin sida gjort stora ansträngningar att kartlägga dagens

ungdom, deras behov mot samhället men aldrig lyckats implementera det man kommit fram i

skolans värld.

Den tredje anledningen finner jag i det faktum att vi vid varje pensionering går miste om

de goda erfarenheter en person besitter eftersom de inte har getts tillfälle att diskuteras och

därmed inte kan förverkligas. Den tysta kunskapen som försvinner får byggas upp på nytt av

dem som är kvar och de nyutexaminerade som kommer in men under andra förutsättningar.

Detta är ett tillvägagångssätt som inte skulle accepteras någon annanstans i affärsvärlden eller

samhället förutom skolan. Kan man acceptera att man konstruerar nya bilar från början utan

att titta på de tidigare modellerna?

Lärande handlar ytterst om att erfarenheter görs till föremål för reflektion och eftertanke. Det är i denna

process som information kan förädlas till kunskap (Berg 1999, s 68)

En liten del av den kunskapen stannar ändå i skolan tack vare våra informella träffar och

reflekteranden i olika engagemang men en större del går tyvärr förlorad.

Den fjärde anledningen finner jag i det tomrum som uppstått mellan den didaktikforskning

som bedrivs på högskolor och universitet om undervisningen gentemot våra skolor. Att

klassrumspraktik på skolorna inte har blivit mycket påverkad av forskningen inom området är

väl känt (NCM, 2006). Låt oss gå in i den problematiken.

1.1. Bakgrund

Man kan inte påstå att den här forskningen inte existerar. Det gör den internationellt och

nationellt. ICMI (The International Commission of Mathematical Instruction) bildades redan

år 1908 med fält inom alla möjliga undervisningsnivåer. Frågor som diskuterades var val av

stoff och ämnets organisation. 1952 bildades IMU (International Mathematical Union). 1969

organiserades speciella konferenser gällande matematikundervisningen i skolan, nämligen

ICME (International Congress on Mathematical Education). Vart fjärde år lockar ICME

mellan 2000 till 3000 matematikutbildare från mer än 100 länder.
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Biennalrörelsen startades i Stockholm 1980. En hel del matematiska tidskrifter både

internationella och inhemska kan vittna om didaktikforskningens existens. De här

matematiska tidskrifterna har delvis även funnit en naturlig plats i skolornas bibliotek. Hur

mycket de läses, granskas och ifrågasätts utifrån den verksamhet de behandlar är helt och

hållet en annan sak.

Den intima kopplingen mellan forskning, utvecklingsarbete och praxis ställer särskilda krav på

kontakterna mellan forskare, skoladministratörer, aktiva matematiklärare och läromedelsproducenter.

Dessa krav kan bäst formuleras så att forskningen gärna bör ske i växelverkan med en pedagogisk miljö –

som det kan ta åratal att bygga upp (Björkqvist 2003, s 9).

Implicit kan man finna plats såväl för aktionsforskning som för aktionslärande samt en

naturlig koppling mellan dem.

Lärares beprövade erfarenhet och forskning i matematikdidaktik bör dokumenteras och diskuteras mera

än nu (NCM, 2006, s 4).

NCM ser möjligheten inom ramen för sitt eget ansvarområde att jobba för ett bättre samarbete

mellan skollärare och didaktikforskare. Att vända forskar- och lärarfokus på hur arbetet

organiseras och hur kommunikationen i klassrummet gestaltar sig utgör de viktigaste

ingredienserna i rätt riktning.

Karin Rönnerman beskriver i sin bok Aktionsforskning i praktiken den här typen av

forskning som en ansats med utgångspunkt i praktiken vilken verkar för ett samarbete mellan

forskare och praktiker samt för en forskning som leder till förändring. Hon ser

aktionsforskningen ur ett ”bottom up”– perspektiv till skillnad från ett s.k. ”top down”–

perspektiv där någon annan beslutar om vad som ska ske i verksamheten.

Att erövra frirummet – en bottom up– process konstaterar även Gunnar Berg i sin bok

Att förstå skolan där han ser frirummet som en möjlighet till att forma och bestämma över sin

egen vardag för de praktiserande lärarna på fältet.

Dahland Göte (1998) ger i sin översättning av Douglas A Grouws (1992) femton

imperativa formuleringar till matematikdidaktiker, politiker, lärare och medborgare där den

åttonde lyder ”Klargör vad som verkligen händer i klassrummet”.

Själva klassrumspraktiken är enligt min uppfattning å ena sidan väldigt komplex och svår

att tolka både från insidan och från utsidan vilket gör att man nog inte gör stora försök på
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skolorna för att belysa den i syftet att förstå och vidareutveckla. Å andra sidan kan man tycka

att det här varken verkar vara eller vålla stora problem överhuvudtaget. Vad man än gör och

hur man än tänker kring sin egen klassrumsbild sätts den inte i fokus för en djupare reflektion,

bland vare sig eleverna, kollegorna, skolledningen eller politikerna. En känsla av att ingenting

är fel råder. Här visas egentligen dualismen kring temat och dess tolkning vilken gör det

svårare att ta sig an problematiken.

Det finns ingen enstaka undervisningsmetod som i sig uteslutande leder till elevers goda

prestationer i matematik (NCM, 2006, s 231) utan mer arbete måste ägnas åt att undersöka

diverse undervisningsmetoder och dess beståndsdelar vilka därefter kan implementeras och

utvärderas i undervisningen. I sin artikel Making maths count besvarar professor David Clark

från University i Melbourne en urgammal undervisningsfråga: ”Vilket är det mest effektiva

sättet att undervisa matematik?” Svaret: ”Det finns inget som är bäst.” (Clark, 2006). En god

lärare i Sverige gör annorlunda än en god lärare i Hongkong men de är båda ändå bra fast på

olika sätt.

Det finns mycket att lära internationellt av varandra också. Madeleine Löwing menar i

Matematiskundervisningens konkreta gestaltning – En studie av kommunikationen lärare –

elev och matematiklektionens didaktiska ramar att forskningen bedrivs genom studier av i

förväg beställda lektioner som hon även kallar regisserade trots den värdefulla

informationsmängden den ger. Dessa studier behandlar inte det som faktiskt händer under en

vanlig lektion. Hon hänvisar både till David Clark som menar att klassrumsforskningen är

svår att genomföra på grund av dess komplexitet och till T. Shuell (Löwing, 2006 s 188) vars

olika klassrumsfaktorer, faktorer som påverkar undervisningssituation, sammanfattningsvis

presenteras med: den mångdimensionella med så många händelser som utspelas varje lektion,

den simultana där flera av händelser inträffas samtidigt och ska skötas av en enda lärare i

klassrummet, den tidsbundna som kräver att saker ska lösas direkt och nu, den oförutsedda

som inte lämnar någon plats till någon typ av förberedelser, den offentliga i och med att allt

sker inför publik och den historiska som redan byggts antingen någon annanstans eller i själva

gruppen.

Shulman Lee sätter som krav till en lyckad undervisningssituation att läraren besitter

innehålls och pedagogisk kunskap samt behärskar integrationen mellan dem (NCM, 2006,

s 233).

Laila och Per Backlund (1999) tror att det totala resultatet av matematikundervisningen är

starkt beroende av att man finner ett arbetssätt som utvecklar elevernas förmåga i olika

avseenden.
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1.2. Problemställning

På vilka grunder vilar klassrums - eller studiehallundervisningssituation i matematik?

För att få svar på frågan delar jag lektionstillfället i några beståndsdelar. De mest uppenbara

delarna verkar innehålla planering, organisering och genomförande.

Lektionsplanering har blivit en osynlig del av verksamheten, oftast individuell och

svåråtkomlig för såväl utomstående som ibland för läraren själv. Varken diskussion eller

ifrågasättande äger rum mellan olika arbetskonstellationer, lärare – lärare eller lärare – elever.

Varför? Inget tankeutbyte behövs därför att ”vi vet bäst själva, eller hur”? Man ställs inför en

rad relaterade frågor som exempelvis: Hur påverkas lektionsplanering av lärobokens upplägg?

Hur mycket tid tar det att planera en lektion? Är planeringstid omvänt proportionell mot

antalet yrkesverksamma år på skolan? Behöver mer erfarna lärare mindre tid till planering?

Organisationen präglas av individualiseringsperspektivet. Hur tänker vi: lärare – hela

klassen, lärare – elevgrupper eller lärare – elev (individ)? Hur låsta är vi? Ser våra lektioner

likadana ut? Har du sett en så har du sett alla. Varför vi gör som vi gör? Vad har haft störst

påverkan på oss? Vår utbildning, egen skolgång eller endast känslan av att det fungerar?

Lektionsgenomförandet sätter våra val på prov och gör oss mer insiktsfulla så att vi

antingen fortsätter som vi har tänkt eller gör justeringar.

1.3. Syfte

Uppsatsens syfte är dels att med avstamp i relevant teoribildning belysa hur

klassrumsundervisningen i matematikämnet på min gymnasieskola planeras,

organiseras och genomförs idag samt dels att göra implicita undervisningsförbättringar.

I båda intentionerna fokuseras frågeställningen: Vilka arbetssätt och arbetsformer, modeller,

mönster, samt innehåll dominerar och varför?
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2 Teori

2.1. Aktionslärande

Ett ganska nytt begrepp inom skolväsendet sammansatt av två väl kända och mer eller mindre

omdiskuterade begrepp ”aktion” och ”lärande”. Inga konstigheter, tycks det. Vet man, vilket

man förhoppningsvis gör, vad begreppen aktion och lärande står för blir det självklart vad det

handlar om. Det ska helt enkelt finnas någon aktion, handling i verksamheten samt som man

ska lära sig något nytt av. Lärandet kopplas till handling. Vad begreppet innehåller verkar

komplicerat vid sammanslagningen. Var sker lärandet? Före, under eller efter aktionen?

Lärandet om vad, aktionen eller verksamheten? Vems lärande skapas? Det individuella eller

det kollegiala? När sker det individuella lärandet i processen? Kan det individuella lärandet så

småningom bli det kollegiala? Förutsätter inte det kollegiala lärandet en högre grad av

samstämmighet inom arbetsgruppen? Det blir inte heller enklare om man tar sikte på aktionen

och funderar över dess plats i processen. Före, under eller i slutet av lärandet? Aktion om

lärandet eller verksamheten? Vem äger aktionen? Individen eller gruppen?

Att tänka flexibelt och låta de två begreppen, aktion och lärande, gå parallellt, ibland det ena

före det andra och tvärtom eller korsas under en och samma process löser de flesta av

dilemman ovan. Kravet ställs däremot hårdare på aktionslärande praktikers medvetenhet om

händelsernas förlopp.

Å andra sidan känns allt väl bekant. Som lärare sätter man alltid, självständigt eller i

grupp med andra kollegor, verksamhetens tradition på prov, varken spontant, eller utan

genomtänkta förberedelser. Att det där (aktion?) har fungerat bra, mindre bra eller inte alls har

oftast hört till aktörernas utvärderingsfas. Varken någon djupare diskussion, med andra

utomstående arbetskollegor, eller implementering i verksamheten har ägt rum.

En av aktionslärandets främsta uppgifter i skolan, enligt mig, verkar vara att vinna den här

kampen så att verksamhetskunskaperna stannar inom skolans ramar och utsätts för en vettig

professionell granskning av verksamma lärare på fältet. Att verka tillsammans på fältet med

väl genomtänkta aktioner och utvärderingar i slutet med verksamhetsimplementeringar lyfter
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inte enbart skolan utan även de professionella lärarna som verkliga aktörer i sin

yrkesutövning. Offer eller aktör, valet borde vara enkelt.

Tom Tiller lyfter fram flera relativt nya begrepp som: erfarenhetsbaserat lärande,

aktionslärande, aktionsforskning, praktikbaserad forskning och forskande partnerskap

(Tiller, Aktionslärande, s 30). Jag ska inte fördjupa mer i diskussionerna kring begreppen utan

enbart försöka avgränsa begreppet aktionslärandet. Aktionslärandet tycks stå väldigt nära

erfarenhetsbaserat lärande där erfarenheter först ordnas, därefter kopplas ihop för att slutligen

knytas till teorin, enligt Tom Tillers lärandetrappa. (Tiller, 1999, s 44). I aktionslärandet ingår

däremot en handling, en aktion med vilken vi avsiktligt rör in i systemet, utmanar samt

provocerar efterhandlingar som i sin tur observeras, tolkas och utvärderas. I och med att

systematisering, analys och utvärdering, reflektion, observation, dagboks- och

fältanteckningar, intervjuer, enkäter och öppna brev är några av de vanligaste metoderna som

används blir det oerhört viktigt att lärarnas metodbekantskap möjliggörs via skolan eller

samarbetet med universitet eller högskolor. Blir lärare forskare? En naturlig fråga som väcker

både glädje och rädsla. Glädjen för insikten att skolan kan utvecklas såväl här på fältet som av

dem som arbetar i den och vet hur den fungerar. Rädslan att lärarnas möjligheter kommer att

ta över en del av skolforskningen ökar utan att de har genomgått en behörig forskarutbildning

för det. Praxisnära forskning?  Nej inte ännu. Aktionslärandets lyft till de högre nivåerna kan

däremot uppnås i samarbetet mellan skolor, högskolor och universitet. Aktionsforskning,

praktikbaserad forskning och forskande partnerskap handlar mer eller mindre om att samla

ihop forskare med verksamma lärare på skolan kring en eller flera gemensamma

forskningsprojekt. Aktionslärandets kompetenta lärare borde utgöra den naturliga bryggan

mellan de här två grupperna.

2.2. Matematikundervisning

2.2.1. Historiskt perspektiv

En ny läroplan för gymnasiet kom 1965, Lgy 65, som ledde till införandet av det nya

gymnasiet. Målet har inte blivit speciellt förändrat: eleverna ska ges matematiska färdigheter

och kunskaper som de behöver vid fortsatt utbildning samt i yrkes- och vardagslivet
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(Håstad, 1981). Mats Håstad nämner några av stora förändringar i matematikundervisningen

sedan 1950-talet: gymnasiet har breddats, betygssystemet har ändrats, studentexamen har

avskaffats, tiden för matematikinlärandet har minskat, sämre förkunskaper vid övergången till

gymnasiet, stort antal studieavbrott och andra intagningsregler till högre utbildning. Vi som

jobbar i dagens 2000-tals gymnasieskola kan hålla med om att flera av de ovan angivna

punkternas aktualitet inte har bleknat. Insatser görs dock och har gjorts för att motverka den

rådande trenden i den svenska matematikundervisningen.

Med tillkomsten av Lpf 94 blev matematik ett kärnämne i gymnasiet och A kursen i

matematik blev obligatorisk för alla elever på skolan. Gymnasiets linjer blev nationella

program. De relativa sifferbetygen från 1 till 5 ersattes av kursrelaterade bokstavsbetyg.

Centrala prov ersattes av nationella prov.

Lärarna i matematik har således fått mycket begränsat stöd i utveckling av undervisningen i kritiska skeden med

omfattande förändringar i elevunderlaget, i ämnets karaktär och roll samt i samband med tillkomsten av nya

tekniska medel. Detta kan ställas mot många elevers svårigheter att nå målen i gymnasieskolan inte minst i kurs

A, i högskolornas och universitetens återkommande klagomål på bristande och med åren allt sämre kunskaper i

matematik till matematikintensiva utbildningar i gymnasium och högskola (Emanuelsson, 2001, s 7)

Gymnasieskolan har helt enkelt genomgått en enorm förändring från en skola med hög status

till en skola för alla, från en regelstyrd till en målstyrd skola där de individuella målen tar allt

större plats. Stora demokratisträvanden i mitten av 1900-talet ville skjuta upp

individualiseringsprocesser till en senare tidpunkt. Matematikundervisningens fokus har

flyttats allt mer med tiden från att utveckla matematiska färdigheter till att kunna tillämpa,

kommunicera och lösa problem av olika slag.  Alla ska ha en likvärdig utbildning.

Idag bevittnar vi en alltmer individualiserad gymnasieskola. Det speglas tydligt i elevers

individuella studieplaner, deras rätt till olika studie- och med dagens ord s.k. även taktiska

val, fristående skolor och liknande (Wallby, mf, 2001). Man kan dessutom lägga till

samhällskrav och politiska krav på individualiseringen i skolan. Det handlar om individer som

ska utbildas utifrån sina egna förutsättningar. Lärarnas möjligheter att påverka innehåll och

arbetssätt har blivit större med den här decentraliseringen. Propositionen om kommunalt

huvudmannaskap (1989/90:41):

Lärarnas möjligheter att inom givna ramar påverka innehåll och arbetssätt skall vara stora (Backlund, 1999).
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Tanken kan kännas alldeles underbar i vår snabbt föränderlig värld där vi inte vet och inte

heller kan bli fullt överens om vilka kunskaper och färdigheter kommer att bli eftertraktade i

ett längre perspektiv framåt. Vad är det de bör ha med sig imorgon för att gynna både

samhällets och sina egna behov? Här diskuterar vi två typer av skolans mål, fast indelningen

kan verka för enkel, nämligen individuella mål och samhällsmål. Mikael Alexanderssons

(föreläsning i Helsingborg, feb 2004) enkla fråga: ”Vad blir det av alla dessa mål?” får en

viktig dimension i sammanhanget. Enkelt uttryckt kan man evigt undra om vi verkligen håller

på att lyckas eller inte med målstyrningen. Hur mycket av den kunskap som har förmedlats

och lärts blir användbar och nyttig för sådana ändamål? Vad är det vi egentligen vill uppnå

och åstadkomma med skolan?

Det blir även svårt att låta bli beröra hur kunskapssynen har ändrats under 1900 talet från

att ha ansetts vara associationistisk, senare kallad behavioristisk (Locke, Hume och Hartley)

till att vara konstruktivistisk (Piaget). Enligt den första sker inlärning genom samspel mellan

associationerna. I USA anses den kunskapssynen vara stark, fast man använder mer begreppet

kognitivism. ”Läraren lär ut”, (Gran, 2002), med verbal frontalundervisning följd av

räkneträning från eleverna. Den kan vara styrd och kontrollerad uppifrån.

Enligt den andra synen är kunskap inte överförbar från en person till en annan utan individen

skapar den i en aktiv process. Erövringen sker via konstruerade upplevelser av händelserna i

omvärlden. Lärarens roll blir att stimulera till dem. Från grepp till begrepp.

Tre kunskaps- eller lärandeteorier (Skolverket, 2003) präglar våra läroplaner. Den

socialkonstruktivistiska, enligt vilken kunskap inte är enkelriktat överförbar utan skapas i

möten mellan den som lär och den som undervisar, den metakognitiva där medvetenhet om

ens eget och de andras lärande lyfts fram och den symboliskt interaktionismistiska i vilken

samspel sker mellan individer med hjälp av diverse symbolspråk.

2.2.2. Begrepp

Laila och Per Backlund (1999) tar upp begreppen arbetssätt och arbetsformer. Med arbetssätt

menas enligt författarna det sätt på vilket ett arbetsinnehåll behandlas, t ex föreläsning,

diskussion, temaarbete, undersökning medan i arbetsformerna ingår främst organisation av

arbetet. På det viset har varje arbetssätt sin arbetsform.
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Sture Långström och Ulf Viklund (2006) anser att målstyrd skola har medfört att

begreppen arbetssätt och arbetsform fått en mer underordnad roll. Begreppen förväxlas ofta

och har även med tiden förändrats. De hänvisar till Lpf94 (s. 31) där det står att:

läraren ska organisera arbetet så att eleven:

o utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och

utveckla hela sin förmåga

o upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt

o får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling

o successivt får fler och fler större självständiga uppgifter och ökar eget ansvar

Författarna finner med grunden i Lpg80 att begreppet arbetsformer egentligen inkluderar hur

man kommit överens om att organisera arbetet på olika sätt. Enskilt, i par eller grupper, i

helklass eller ännu större grupperingar. Vilken roll läraren kommer att ta kan också höra hit.

Var man ska ha lektioner och föreläsningar och hur länge de ska vara är endast några exempel

på arbetsformer.

Arbetssätt är den eller de metoder man använder för att nå vissa mål. Valen av

arbetssätten kan ibland vara självklara, enligt författarna, och ibland kräva mer tankearbete i

analysen av gruppen det ska tillämpas på.

Man har även använt sig av begreppen synlig och osynlig metodik för att kunna skilja

begreppen åt.

2.2.3. Ramfaktorer

Enligt läroplanen:

ska undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Hänsyn ska tas till elevernas olika

förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. . .Därför kan

undervisningen aldrig göras lika för alla (Lpf 94, s 24).

Med Urban Dahlöf, på 1960-talet, växer det fram en ramfaktorsteori där man ställer de

rådande yttre ramarna mot själva undervisningsprocessen. Ulf P. Lundgren gör senare en

kategorisering av de här ramarna i konstitutionella (t ex skollag, läroplan), organisatoriska
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(exempelvis klasstorlek, tidfördelning) och fysiska ramar (byggnader, läromedel,

laborationer, utrustning)

Madeleine Löwing (2006) anser att en någorlunda vettig klassrumsforskning, för dess

komplexitets skull, måste ta hänsyn till vissa rådande yttre ramar samt som den bör ses utifrån

en större helhet där statliga, kommunala och den egna skolans mål samverkar ihop med

aktörernas egna uppfattningar, erfarenheter och önskemål. Redan skollagen,

gymnasieförordningen, läroplanen Lpf 94, programmålen, kursplaner och kriterier,

föreskrifter och allmänna råd begränsar delvis eller rättare sagt bestämmer verksamhetens

utövning i en önskevärd riktning.

De två viktigaste ramfaktorena enligt Mats Håstad är den tid eleverna får under

inlärningen och elevernas inlärningsförmåga.

Urban Dahllöfs teori går ut på att det finns en viss styrgrupp för undervisningen som

bestämmer takten i inlärningen. Läraren stannar till om det behövs för att gruppen ska klara

den krävda nivån innan nästa moment blir behandlat.

2.2.4. Klassrumsforskning

Man kan inledningsvis tänka sig att finna en mångfald av matematiskt didaktiska

forskningsresultat kring klassrumsundervisningen på gymnasieskolans nivå. Temat är inte

nytt. Att titta på vad som händer och varför i klassrummet har man nog gjort och diskuterat

ända sedan skolan blev etablerad i den ledande rollen i samhället för utbildning av våra

ungdomar. Vi säger oftast att skolan har genomgått enorma förändringar. Hur ställer vi sådana

nya förändringar mot den skoltraditionen vi har med klasser, kurser, scheman, klassrum,

handledare o.s.v.?

Trots detta var det inte lätt att hitta adekvat forskning på fältet enligt min egen erfarenhet.

Där forskningen fanns var den antingen för allmän som teoretisk eller inriktad mot

grundskolan. För få forskningsrapporter handlar om gymnasieskolans matematik. Man kan

undra varför? I en artikel i Nämnaren från 1999 (nr 4) skriver författarna Laila och Per

Backlund om sina försök att med hjälp av sökordet ”arbetssätt” försöka få en klassifikation i

fyra olika kategorier. I en sådan kategori där åldern var inbakad (utbildningsnivån) hittades 40

av 100 artiklar. Av dessa 40 hade enbart fyra med gymnasiet och en med vuxenutbildningen i

fokus.
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Bertil Gran (2002) menar att tolkning och reflektion av våra egna uppfattningar kring den

verkligheten vi fokuserar för tillfället, i forskningens syfte, omöjliggör en rimlig didaktisk

undervisningsdiskussion som kan leda till konkreta allmänt giltiga didaktiska

rekommendationer om undervisningen. ”Det är individens uppfattningar av verkligheten eller

av begrepp som avgör hur hon eller han handlar och hanterar verkligheten”, skriver Gran. Kan

vi komma åt elevens egna uppfattningar och handlingar har vi även större chans att lyckas

påverka dem. Det är mer fråga, enligt Gran, ”om hur läraren utformar villkoren för elevens

eget lärande” samt som det blir viktigt att relatera tolkningen till de uppsatta målen för

undervisningen. Skolorna kommer i framtiden att utforma undervisningen på det sätt som är

bäst för dem vilket medför att de måste ändra riktningen på den didaktiska forskningen ifrån

de organisatoriska frågorna.

 Att involvera lärare på fältet i forskningen kring klassrumsundervisningen är inte heller

helt fel. Här kan aktionsforskning tillsammans med aktionslärande finna sina naturliga platser.

En möjlig koppling mellan aktionsforskningen och aktionslärandet? I rapporten Lusten att

lära skriver man sammanfattningsvis:

Det är betydelsefullt att lärare får möjlighet att reflektera och forska om sin egen verksamhet och att goda

exempel lyfts fram för erkännande och publicitet.(Skolverket 2003, s 56)

Lite längre fram i samma rapport noteras vikten av att tid avsätts för kommunikation och

reflektion över vad man gör i sin egen praktik.

   Torsten Madsén (2002) såg även dominans av enskilt arbete och individuell planering i

svenska skolor med starkt understöd av den lokala politiken. ”Eleverna ska söka sin kunskap

själva – lärarna ska vara handledare”. Det ansågs t o m ”fult att undervisa” på vissa ställen.

Får eleverna enbart tillgång till dator och internet kommer undervisningsbilden att uppleva

renässans. Enligt Madsén har det lett till att ”många lärare har mer eller mindre abdikerat och

främst administrerar elevernas självständiga klassrumsarbete”. Någonting som står, enligt

honom, helt i motsats mot de två senaste årtiondenas forskning om lärande som han

genomfört på uppdrag av Skolverket via granskningen av nordamerikansk forskningslitteratur

under 1900-talet. Anledningen varför det har blivit så ser Madsén delvis i samspelet mellan

det politiska lokala trycket och individuella lönesättningen och delvis i de krympande

ekonomiska resurserna till skolan.
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2.2.5. Metoder för inlärning och några undervisningsprinciper

Mats Håstad anser att det finns en mångfald av olika inlärningsmetoder, allt från en

målinriktad inlärning oftast förekommande i skolans värld till en omedveten utan någon

inlärningsstrategi inledningsvis. Han lyfter fram två inlärningssätt, enligt honom kallade spik-

och skruvinlärande. Spikmetoden inriktar sig direkt på målen och det som ska läras in,

inlärandet är skolmässigt, kursbundet, avsiktsfullt, abstrakt och teoretiskt. Man läser sig till

kunskapen. Den bygger mycket på förståelse och motivation hos den som lär sig. Oftast

mycket användbar i våra akademiska utbildningar. Skruvmetoden tar en lite längre väg att gå

för att uppnå målen. Successivt inlärande, man bekantar sig med det som ska läras in, inriktat

på användning med täta repetitioner och återkopplingar. Den som lär sig enligt metoden har

mestadels svårt att förklara själv hur man tillägnat sig kunskapen. Livet lär oss med den här

metoden.

Våra matematikkurser som målinriktade leder nog till slutsatsen att spikmetoden är

överlägsen i vår yrkesutövning medan läroböckernas dominans talar mer för skruvmetodens

fördel. Lokala kurs- och betygskriterierna på min skola går ut på att tydliggöra G-nivån för de

svagaste eleverna och kan därmed anses vara mer av spikkaraktär.

Läroböckernas uppbyggnad och lektionsstyrning gör att lärare och elever kanske upplever

skruvmetoden som mest förekommande under lektionerna.

Det finns två bland många andra typer av inlärning. Ytinriktad eller s.k. atomistisk och

djupinriktad eller holistisk. Det pratas väldigt mycket nu förtiden om att matematik-

kunskaperna från gymnasiet inte räcker till och att den kunskap som eleverna besitter då de

lämnar skolan är alltmer av den atomistiska typen. Eleverna är mer intresserade av att veta hur

man gör i vissa fall vid problemlösandet än att lära sig varför man gör som man gör. Vi lärare

kontrollerar inte längre den kunskapen heller, varken muntligt eller skriftligt utan det viktiga

är att ”de fixar det”. Man tillgriper s.k. ”lotsning” med elever till redan fastställda mål utifrån

den komplexa situationen i klassrummet. Eleverna tvingas gå till nya moment utan att ha

klarat de moment som är avgörande för den framtida inlärningen. Hur länge får vi vänta och

kommer den problematiken att någonsin alls blir löst med de gamla traditionerna vi har?

IMU-projektet på 60-talet, på högstadiets nivå med möjligheterna för elever att välja olika

vägar i materialet att gå och att jobba i sin egen takt visade ingen korrelation mellan hur

mycket man hunnit med i boken med resultat på provningarna. ”Det visade sig också att det

fanns både snabba och långsamma duktiga elever och snabba och långsamma mindre duktiga

elever”, skriver Håstad. Det visade sig svårt att hitta lämpliga differentieringsformer.
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Madeleine Löwing jämför den modell av undervisningen hon fick från lärarutbildningen

både med den verklighet hon finner i skolan som lärare och med sin egen studiegång som

studerande (Löwing, 2004). Modellen avspeglade mest hennes egen studietid som elev. En

kort genomgång, kontroll av läxan, elevernas arbete på egen hand, avslutning med

summering av lektionen och en ny läxa. Hon finner även att genomgångs tid har blivit

avsevärt kortare och i vissa fall helt och hållet försvunnit. Undervisningen liknar den på IMU-

projektets tid med den skillnaden att läroböckerna inte är lika självinstruerande som materialet

var.

Bertil Gran (2002) försöker se individualiseringen utifrån elevens perspektiv där eleven

själv klargör egna inlärningsbehov mot den tidigare praxis där läraren talar om vad som ska

göras. Läraren är en partner i processen. Lärarens ansvar inkluderar inlärningssituationens

arrangemang medan eleven tar ansvar för lärande.

Mats Håstad finner även att på gymnasiet förekommer tyst räkning hälften av

lektionstiden. Uppgifterna är kortare och enklare. Lärarnas genomgångar har blivit kortare.

Bevis för satser hoppar man över och läxor har mestadels försvunnit. Teoriförhör inträffar

aldrig.

Bland de andra orsakerna till denna utveckling finner han de heterogena klasserna där

läraren har svårt att få med alla elever i arbetet med mer sammansatta problem och den nya

matematiken vilken leder till mot ett bredare innehåll på bekostnad av djupet. Miniräknarnas

intåg har även inneburit vissa förändringar av arbetssättet.

Bertil Gran (2002) påstår att beskrivningen av den yttre organisationen av matematik-

undervisningen har stått i fokus som nivågruppering, arbete i grupp, självständigt arbete och

klassundervisning. ”Den homogena gruppen” utgjorde idealet i ett skede. Man kunde med en

alldeles för riktad undervisning och likartad arbetsgång uppnå en större individualisering i

skolarbetet. ”Lika barn lär bäst”, skriver han. Forskningen visar att större vinster får man i

kommunikationen lärare – elever speciellt vid mindre grupperingar än i kunskapsökningen.

Nackdelen kan vara den bortglömda sociala biten där kamraterna kan utgöra stöd för varandra

i förståelseprocessen. Både den som instruerar, visar upp hur man gör och den som tar till sig

kunskapen har något att vinna ömsesidigt. Någonting jag så sällan ser i dagens skola. Visst

hjälper elever varandra med enstaka uppgifter så gott det går samtidigt som de nog känner

förlust av den tid de själva är i behov av. De hjälpbehövande vill inte störa då kamraterna är

upptagna med sina egna arbeten. ”Sammanhållna klassen” där hjälpmedlen ska ordna

individualiseringen är den andra formen. Läraren blir mer och mer administratör av material.

Klassen blir en administrativ enhet utan social funktion. I den tredje formen, enligt Gran,
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utgör hela klassen där elevernas olika intressen och förutsättningar ses som tillgång.

Eventuella grupperingar görs tidvis inom klassens ram för speciella ändamål. Trygghet,

tillhörighet, acceptans av olikheter står i förgrunden. Man går från elevernas skilda sätt att

tänka, reflektera och agera. Kvalité framför kvantitet, där antalet rätt spelar en avgörande roll.

I samma bok konstaterar Olof Magne att undervisningsfilosofin har förblivit densamma

under de senaste 60, 70 åren. Undervisningsformer och klassrumsorganisationer har mjukats

upp. Undervisningen utformades under andra halvan av 1800 talet där läroböckernas upplägg

var avgörande, man behandlade slaviskt avsnitt efter avsnitt. Enligt Johann Friedrich Herbarts

filosofiska mönster: läxförhör, repetition genom huvudräkning, presentation av ett nytt avsnitt

samt avslutande klassövningar eller individuell träning. Författaren konstaterar att sådana här

undervisningsrutiner alltjämt är vanliga men följs inte villkorslöst.

David Lazear (1991), inspirerad av Howard Gardners förutsatta teser om att det enbart

inte finns en enda intelligens utan många olika former (Projekt Zero) av intelligenser,

kritiserar dagens skolundervisning som mestadels verbal-lingvistisk och logisk-matematisk.

Alltför många barn, enligt honom, misslyckas i skolan, blir omplacerade till speciella klasser

och till och med blir felaktigt bedömda för att deras intelligens eller intelligenser inte går hand

i hand med arbetsformerna i undervisningen. Här tänker jag ge en kortfattad beskrivning av

de sju intelligenserna enligt Lazear:

 i. Verbal-lingvistisk intelligens står för språket och uppvisas av författare, talare,

dramatiker, poeter, historieberättare, o s v.

 ii. Logisk-matematisk intelligens står för vetenskapligt tänkande, vetenskapsmän,

matematiker, dataprogrammerare, o s v.

 iii. Visuell-spatial intelligens står för visuella konster och uppvisas av arkitekter,

kartritare, grafiska konstnärer, målare o s v. Här ingår uppfattning om rymd,

visualisering av föremål från olika håll och perspektiv, förmågan att skapa mentala

bilder.

 iv. Kroppslig-kinestetisk intelligens där förmågan att använda kroppen står i fokus.

Skådespelare, idrottsmän, mimare, dansare uppvisar den.

 v. Musikalisk-rytmisk intelligens

 vi. Interpersonell intelligens med förmågan att samarbeta i grupp och att kommunicera

med andra människor. Man uppfattar variationer och olikheter hos andra människor,

humörförändringar, temperament, motivation och avsikter. Man har förmågan till
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inlevelse i andras känslor, ängslan, förhoppningar och åsikter. Här hör lärare,

studievägledare, politiker och andra till.

 vii. Intrapersonell intelligens inkluderar självkännedom. Kunskap om egna känslor,

emotionella reaktioner, tankeprocesser, självanalys och känsla för eller intuition då

det gäller andliga ting. Filosofer, psykiatrer, andliga ledare ingår här.

Enligt Lazear besitter vi alla de här intelligenserna, men tyvärr är inte alla lika mycket

utvecklade. En eller två av dem har vi lyckats bättre med medan de andra måste väckas till liv

för att utvecklas. Vi har lyckligtvis förmågan att aktivera alla dem.

Han lyfter upp tre typer av lektioner:

 i. Intelligens som ett ämne i sig - att undervisa för multipla intelligenser. Här varje

intelligens utgör ett ämne. Man måste veta något om utvecklingsnivåerna på de olika

intelligenserna gentemot utbildningens krav för att bedriva framgångsrik

undervisning.

 ii. Intelligens som en hjälp för att erhålla kunskap – att undervisa med multipla

intelligenser. Tanken är att använda intelligenserna för att lära sig någonting utifrån

sitt eget område. T ex använda musik för att undervisa om matematiska begrepp,

kropp för att lära sig nya ord och liknande.

 iii. ”Meta – intelligens” – intelligensen undersöker sig själv – att undervisa om multipla

intelligenserna. Man undervisar eleverna om deras multipla intelligenser, hur de ska åt

dem, hur de kan använda och stärka dem både i skolan och i vardagen.

Därefter finner Lazear fyra olika viktiga steg då man undervisar med multipla intelligenserna.

Medvetenhet om att det finns många olika sätt att lära och komma åt kunskap hör till det

första steget. Man ska använda sig av många olika sätt för att väcka en intelligens.

Det andra steget innefattar vår kunskap om intelligenserna, hur vi ska upptäcka dem, jobba

med dem och förstärka dem. I det tredje steget lägger författaren fokus på vårt sätt att planera

lektioner som i sin tur ska låta eleverna på olika sätt inhämta kunskap. Dagens skolmaterial

innehåller ca 95 % av den verbal-lingvistiska eller logisk-matematiska formen. I det fjärde

steget ska man försöka göra eleverna mer medvetna om sina intelligenser. En process som

kan ha enormt stor betydelse både för deras skolgång och för livet i allmänhet.
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Han förespråkar även en tumregel med minst tre sätt att lära förutom det verbal-

lingvistiska och det logisk-matematiska pga. intelligensernas samspel och växelverkan vid

undervisningstillfällen.

Adolf Ekenstam (1996) drar en skiljelinje mellan två undervisningsformer med vilka han

menar olika tillvägagångssätt i undervisningen. Den första undervissningsformen kallas

docerande (meddelande) som bedrivs med hjälp av föreläsningar där eleverna är motiverade

till inlärning och den andra heuristisk (frågande), oftast förekommande på gymnasieskolan,

där läraren utnyttjar i förväg väl valda frågor som redskap för att leda eleverna till en ny

kunskap.

Fördelarna med den andra formen, enligt Ekenstam, är att eleverna känner sig delaktiga

och tillfredställda i uppbyggnaden av en ny teori, undervisningen kan anpassas till elevernas

nivå och på sätt nå de flesta av dem, eleverna sätts i tankearbete, läraren kontrollerar takten

och hjälper till där behov finns som att kopplingar mellan olika moment i ämnet skapas.

Nackdelen kan vara att man inte lyckas nå alla elever i en heterogen klass. De duktigaste i

klassen kan uppleva lektionen som tråkig och långsam samtidigt som de svagaste kan känna

svårigheter att hänga med. Undervisningen är riktad mot medelelever i klassen.

En bedömning som kan vara väldigt subjektiv från lärarens sida, tycker jag, och därmed leda

till en misslyckad inbillning om nivån som gruppen besitter före undervisningstillfället.

Chansen finns däremot att rätta till det hela under lektionspasset om man är noga med den tid

som finns med i spelet.

Ekenstam menar att det inte är lätt att definiera begreppet ”individualiserad” (motsats

sammanhållen) undervisning som enligt honom karakteriseras av att läraren riktar sig enskilt

till eleven, varje elev får jobba i sin egen takt, uppgifter och handledning är avpassade till

elevens förutsättningar, läraren fungerar som handledare och skapare av inlärningstillfällen,

eleven själv planerar och genomför sitt arbete. Här finner han även djupet i

individualiseringen som t ex inom ett problem, under en lektion eller inom ramen för en hel

årskurs. Formen kräver kännedom om eleverna ur olika synpunkter, förkunskaper,

arbetsvanor, intresse för ämnet mm. Materialet man jobbar med, enligt Ekenstam, måste vara

annorlunda än det som används idag i skolorna för att undervisningen ska bli lyckad. Han

ställer den här typen av undervisningen mot s.k. ”tyst räkning med individuell handledning”

som felaktigt uppfattas och tolkas som individualiserad undervisning. Det värsta inträffar då

eleverna lämnas helt och hållet åt sina öden åt något de inte kan klara av själva. Trots att det

blir behagligt för läraren själv uppvisar formen både alldeles för liten grad av

individualisering och låg verkningsgrad. Möjligheterna att gå runt problemen finns.
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Om informationen och planeringen före lektionen är väl gjorda och avpassade till eleverna

med förklaringarna på vad som bör klaras av och vad som är fördjupning med tillräckligt

många uppgifter som inte lämnar någon elev sysslolös på alla nivåer och med hänsyn tagen

till att eleverna redan är vana vid från grundskolan att arbeta enskilt och i grupp kan

undervisningen av denna form vara meningsfull. Läraren kan kolla och anteckna alla brister

som uppstår vid skrivandet och angående de kunskaper som ska behärskas för att därefter ta

upp bristerna i slutet av lektionen med hela klassen.

Kräver många elever handledning på en och samma gång efter att de kört fast kan det bli

svårt att hinna med och räcka till. Om problemen är av samma typ brukar läraren kalla in

eleverna till klassrummet för att hålla en genomgång kring avsnittet. Problemet är att läraren

inte vet i förväg vad flera av eleverna kommer att fråga om. Typexemplet uppvisar också

brister i planeringen hos läraren. Att gå till varje elev och förklara avsnittet enskilt kan

uppfattas som slöseri med tid.

En annan form som även dyker upp hos Ekenstam och några andra är gruppundervisning

som finner en naturlig plats i alla möjliga former av undervisningen. Den främjar såväl

individualiseringen som samarbetet. Själva formen inkluderar att läraren vänder sig till en

grupp av elever med speciella syften. Övriga i klassen kan fortsätta att jobba. Gruppens

sammansättning och syftet har en avgörande roll hur arbetet ska fortgå. Flexibiliteten inom

gruppen samt gruppen och klassen är en fördel i sådana sammanhang. Man ser inte ofta den

här typen av grupperingen i ämnet utan snarare en annan där man delar in klassen i grupper

och där varje grupp får en uppgift som ska lösas för att sedan presenteras inför de övriga.

Risken är att en enda elev eller i bästa fall några få av eleverna i gruppen avslutar hela arbetet.

Däremot kan vissa avsnitt som statistik och sannolikhet gynna även grupperingar på det här

viset. Man glömmer oftast att själva processen inom gruppen är en väldigt viktig del av det

hela. Man lär av varandra, man kommunicerar och deltar i en social process.

När eleverna kommer till gymnasiet, enligt Backlund (1999), uppvisar de ett visst

motstånd mot att arbeta i grupper, något som strider mot det de är vana vid från grundskolan.

Läraren får sitta ner med gruppen och diskutera deras arbete. Arbetet blir mindre stressigt och

läraren har mer inblick i arbetssituation.

Ekenstam nämner avslutningsvis s.k. Trumpmetoden (efter amerikanen Trump) där

klassen ersätts med ett system med grupper bestående av olika antal elever. Flera klasser kan

sammanslås i en stor klass exempelvis för en föreläsning. Vid andra typer av undervisningen

delas eleverna i grupper där individuell handledning kan förekomma. En modifierad form har

använts i IMU-projektet.
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I sin artikel i nämnaren, Backlund & Backlund (1999), tar författarna upp Åke Islings

inledningsanförande vid matematikbiennalen 1992 angående det önskvärda arbetssättet:

probleminriktat, verklighetsanknutet, laborativt och elevaktivt.

En brittisk forskares, Jo Boaler (1997), tankar om att den kunskap som mäts vid

internationella studier står i motsats till att flexibla och teknologiska samhällsbehov fokuseras.

Vid ett treårigt projekt vid två skolor där den ena använt sig av projektbaserat arbetssätt och

den andra av ett mer traditionellt har det visat sig att eleverna inte enbart lyckats bättre vid

den nationella examinationen på den första skolan utan även utvecklat en positiv attityd till

ämnet, ökat sitt självförtroende och lärt sig diskutera matematik. Boaler anser att

projektformen med öppna frågeställningar utan nivågrupperingar ger en mer generell och

flexibel kunskap jämte en s.k. skolkunskap som är mer läroboksstyrd.

Göte Dahland (1998) ger sin egen bild av en möjlig framgångsrik modell av

undervisningen som enligt honom måste utgå ifrån de tre klassiska frågorna Vad?, Varför?

och Hur? Alla de här frågorna har enorm betydelse oavsett om det gäller ett avsnitt som ska

behandlas, en del av kursen eller till och med en hel kurs. Vad i meningen vilket stoff eller

innehåll undervisningen tar upp, Varför i meningen hur valet av stoffet motiveras och Hur i

meningen val av metod, arbetssätt och arbetsform i undervisningen. Modellen kan användas

av alla från nyutexaminerade till mer erfarna lärare.

Madeleine Löwing (2006) finner planeringsfokusering i första hand på arbetsmetoder och

arbetssätt och på undervisningens innehåll i andra hand som ett problem i dagens skola. De

här valen verkar även vara överordnade syften med lektionstillfället. I stället för att ses som

hjälpmedel för en lyckad undervisningssituation blir de misstolkade både av lärare och av

elever som själva undervisningsmålen. Den tänkta matematiska kunskapen har väldigt svårt

att nå eleverna på så sätt och stannar vid sidan av processen. Man pratar om engagerade

elever, deras motivation och intresse att jobba t ex enskilt eller i grupper, det goda

arbetsklimatet o. s. v. utan att djupare följa upp deras kunskapsinhämtning. Undervisningen

fungerar enligt författaren på en s.k. social nivå vilken i sin tur ger en felaktig bild av

verkligheten medan analysen av kommunikationen mellan läraren och eleverna visar tydliga

kunskapsbrister. Hon ser kommunikationens didaktiska kvalité som den mest avgörande

faktorn för en framgångsrik inlärning. Den i sin tur grundar sig på lärarens kunskap om det

hon ska undervisa om, förmågan att lyfta fram poängerna i det hon ska undervisa om och

kännedom om elevernas förförståelse och abstraktionsförmåga.

I rapporten ”Lusten att lära – med fokus på matematik” (Skolverket 2003) konstateras

svårigheten av att generellt påstå att den tillämpade individualiseringsmodellen i skolan är
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bra, medan all katederundervisning är med automatik dålig beroende på att våra olika behov

verkar skifta med åldern. Man har funnit att den individualiserade undervisningen som den

brukar kallas i skolan sällan har varit individualiserad innehållsmässigt, vad gäller läromedel

samt uppgifternas natur och de arbetsmetoder som används. Den har oftast setts som enskilt

arbete där var och en av eleverna har arbetat i egen takt mer eller mindre med olika

svårighetsgrad. Brist på kommunikation mellan eleverna, diskussioner om olika

lösningsalternativ och problemlösningar har konstaterats. Lärarna i undersökningen har

huvudsakligen försvarat undervisningen utifrån två synpunkter, dels att var och en av eleverna

kan arbeta utifrån sina egna förutsättningar och dels att det här är ett sätt att hantera alltför

stora grupper. Undervisningsvariation både i innehåll och i arbetsform med laborationer,

undersökande processinriktat arbetssätt, kommunikation, lösningspresentation och diskussion,

aktivitet och engagemang bör skapa goda förutsättningar för inlärning. Det är därmed

uteslutet att påstå att en viss undervisningsmodell är den absolut bästa. Olika individer

behöver olika innehåll, materiel och arbetsmetoder för att nå målen, enligt rapporten. Det sägs

även att när faktorer som läraren, eleven, ämnet/kunskapsområdet och ramfaktorer samspelar

på ett optimalt sätt blir undervisningen bra.

2.2.6. Några vanligt förekommande allmänna undervisningsbilder

Här ska jag försöka presentera de bilder av matematikundervisningen som jag både

slumpmässigt och med uppsåt stött på i olika sammanhang genom det här arbetet. Var och en

av oss, utifrån vår egen bakgrund, skolgång och erfarenhet kan ganska lätt ge sin egen version

av antingen hur matematikundervisningen har fungerat under skoltiden eller av hur den borde

se ut.

När jag gick i folkskola och därefter i flickskola och gymnasium, började mina matematiklärare oftast

lektionerna med att förhöra läxan, varefter de gjorde en genomgång av nytt stoff med hela klassen

samtidigt. Därefter ägnades större delen av lektionen åt att vi elever övade på att lösa uppgifter av den

typ som läraren nyss gått igenom. Under tiden hände det att en elev i sänder fick gå fram till tavlan och

lösa en uppgift. Lektionen brukade avslutas med att vi fick en ny läxa. De läroböcker vi använde var i

första hand uppgiftssamlingar och det var mina lärare som stod för förklaringar och exempel. På den

tiden ledde läraren lektionerna från katedern och alla elever räknade i princip samma uppgifter samtidigt

(Löwing 2006, s 23,24)
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Så återger Madeleine Löwing sin egen matematikundervisning som elev. Det var den här

skolbilden man ville bekämpa i mitten av 1900 talet p.g.a. dess auktoritära prägel. Bilden

ansågs motverka samarbetet mellan eleverna och bidra till osjälvständighet och till en viss

mån elevpassivitet. Man varnade för nivågrupperingar av elever.

Vägen till IMU eller individualiserad matematikundervisning var självklar. Bilden av

undervisningen blev så småningom annorlunda. Den präglades enligt författaren av större

grupper elever som i tystnad jobbade på egen hand med ett självinstruerande mönstermaterial,

oftast ”fylleriböcker” vilket rubbade lärarens centrala roll i undervisningsprocessen.

Spridningen i gruppen blev allt större och läraren fick ha genomgångar med en elev i taget.

Med de nya läroplanerna på 1990-talet poängterades arbetsformer och arbetssätt på bekostnad

av innehållet allt i meningen för att individualisera undervisningen inom klassens ram. I

stället för att försöka anpassa innehållet till eleven i fråga har man fokuserat på metoden och

eleven.

Madeleine Löwings bild av undervisningen (Löwing 2006, s 31) som hon fått från

lärarutbildningen såg så här ut:

• Börja med en genomgång, men den får inte vara för lång för det orkar inte eleverna med. Kontrollera

vid behov läxan.

• Låt eleverna arbeta på egen hand, gärna på två eller tre nivåer.

• Avsluta med att summera dagens arbete och ge ny läxa.

Hon påstår även att dagens undervisning inte avviker för mycket från den här bilden förutom

att man oftast hoppar över genomgången och inte heller gör någon analys av arbetet i slutet av

lektionen.

En av de 14 amerikanska lärarna som deltog i TIMMS fjärde pilotundersökningen

reflekterar över hur elever aktivt kan engagera sig i sitt lärande:

Framför allt tror jag att man kan ta nästan vilken lektion som helst och göra den mer elevinriktad genom

att ändra ordningen man tänker göra saker. Traditionellt börjar vi med att vissa en ny idé för att sedan

visa ett exempel och efter det låta dem arbeta med liknande exempel. Börja i stället med att låta eleverna

lösa ett problem. Försäkra dig om att det är ett problem de kan lösa, eller åtminstone försöka sig på, med

de färdigheter de redan har. Använd denna uppgift för att leda dem in i de nya idéerna som du försöker

presentera och avsluta med att formalisera.(NCM 2006, s 236)
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Enligt författarna ges här ovan modellskillnad mellan den amerikanska och den japanska

undervisningstraditionen.        

Jonas Emanuelsson och Fritjof Sahlström (Clarke, m f, 2006, s 311) uppmärksammar tre

undervisningsmönster eller sätt att organisera lektionerna. Det första kännetecknas av

uteslutande lärarledda lektioner från start till slut. Det andra av växelverkan mellan lärares

föreläsningar och arbeten i små grupper medan det sista mönstret karakteriseras av att elever

mestadels tillbringar sin tid i att arbeta i små grupper i bänkar. Under utbildningens senare år

verkar lärares klassinstruktioner följas av individuella handledningar i bänkar. Mer planerad

elevsamverkan och klassdiskussioner om matematiska problem samt analys av alternativa

lösningar saknas.  Genom att välja två olika elevklasser, med skillnader i ämnes-

prestationerna, analyserar författarna de interaktionsmönster som förekommer i samspelet

mellan läraren och eleverna.

Det första interaktionsmönstret, där medborgarskap och matematik konstrueras på samma

gång i en stark växelverkan mellan läraren och eleverna, speglas av den typ av

individualisering där eleverna jobbar i sin egen takt. De befinner sig på olika ställen i boken.

Olika aktiviteter pågår i klassrummet. Läraren argumenterar och diskuterar matematikens

betydelse och roll tillsammans med eleverna. En del av lektionen går förlorad inledningsvis

och används för att exempelvis vässa pennor samt skruva ner musikljudet på

mobiltelefonerna. Spridningen mellan eleverna är stor och ökar. Genom att eleverna är

engagerade, delaktiga och ifrågasättande i arbetet i ämnet utvecklas eleverna socialt.

Det andra interaktionsmönstret, med enbart matematik i fokus, beskrivs av

nivågrupperade elever. I den bästa gruppen av fyra möjliga väljer läraren ett problem som

eleverna jobbar med i sina bänkar. Klassen är övervakad av läraren under hela tiden (s 314).

Läraren granskar kritiska ställen där de flesta av eleverna har fastnat. Lösningen presenteras

av en elev eller läraren för hela klassen. Läraren går runt och kollar om eleverna förstått den.

Ett nytt problem introduceras. Studenterna är utspridda över få problem i läroboken.

Matematisk relevans diskuteras inte.

Det tredje interaktionsmönstret knyts till bänkarbete och matematik som

klassrumsföreteelse och mestadels läroboksbaserade aktivitet. Omgivningen påverkar

klassrumsarbetet på både gott och ont. Eleverna väcker lärarens uppmärksamhet på alla

möjliga sätt. Kommunikationen mellan läraren och eleven kan innehålla även andra inslag än

matematik. Mycket tid ägnas åt att få igång arbetet med ämnet (s 316).

Det sista mönstret, inkluderar även bänkinteraktion med matematik som verktyg för att

presentera verkligheten. Ett problem som blivit presenterat diskuteras och analyseras i de
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termer som presentationen innehåller. Parterna försöker bidra med olika förslag. Endast

lösningen och stegen till lösningen är inte de centrala momenten i diskussionen. En viss

förhandling om problemet och dess delar äger rum mellan de involverade parterna (s 317).

Sammanfattningsvis skiftar klassrumsinnehållet från en allmän medborgaruppfostran via en

aktuell relevans till matematik. Aktivt studentdeltagande verkar leda till en större

innehållsvariation såväl ämnes- som medborgarmässigt (allmän bildning) och tvärtom.

Man finner även skillnader i hur matematik tolkas i relation till omvärlden. I det ena fallet

konstrueras och används matematik enbart för att lösa problem i boken medan i det andra

diskuteras också problem utanför matematiken vilket är i linje med de nationella

utbildningsplanerna. Avslutningsvis finner författarna att den klass vars prestationer i

matematik var sämre har utvecklats mer av den allmänna kompetensen genom engagemanget

än den andra klassen som självklart blivit favoriserad vad gäller matematiken. Man

konstaterar att dagens förlorare, enligt dagens sorteringssystem, lika väl kan bli

morgondagens vinnare i ett annat framtida system.
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3 Aktioner

Vilka aktioner pågår? Tanken är att uppsatsen ska genomsyras av tre typer av aktioner på

Falkenbergs Gymnasieskola.

I och med att uppsatsens syfte går ut på att belysa klassrumsundervisningens upplägg,

organisation och genomförande är det av stor vikt av att verkligen försöka involvera de

intresserade lärarna och eleverna för processen vilket i sin tur går hand i hand och i linje med

aktionslärandets påpekanden om de verksammas outnyttjade enorma potentiella möjligheter

att granska sin egen arbetsvardag.

Den ingrodda kulturen är inte att lära sig att lära i vardagen. Den handlar mer om att lära sig att göra

(Tiller, 1999, s 106).

Arbetet på fältet karakteriseras av reflektion, diskussion, observation och kamera- och

ljudinspelningar i beskrivande syfte. På det här viset hoppas jag att jag kommer att få en mer

detaljerad bild av vilka undervisningsformer och arbetssätt som egentligen tillämpas mest i

matematikundervisningen på vår gymnasieskola samt vilka former borde göra det och varför.

Den första aktionen är vänd mot lärarna på skolan. Våra regelbundna ämnesträffar, några

studiedagar, speciellt framtagna för ändamålet och s.k. reflektions- samt oformella träffar på

skolan utgör basen för aktionen. Vi reflekterar kring undervisningen dels för att få en bättre

förståelse av hur den fungerar dels för att utbyta egna erfarenheter med varandra.

Den andra aktionen med eleverna på naturvetenskapliga programmet går ut på att variera

undervisningen så mycket som möjligt vad gäller arbetsformer och arbetssätt för att bli

utvärderad ihop med eleverna i efterhand. Vi börjar matematikstudierna med B kursen väl

medvetna om att eventuella kunskapsluckor som gäller grundskolan och matematik A kursen

ska repareras under aktionens gång. En mer detaljerad förklaring följer senare i texten då jag

beskriver själva aktionen.

Den tredje aktionen gäller eleverna från byggprogrammet. Undervisningen infärgas

delvis med problem hämtade från arbetsplatsen. Syftet är att eleverna ska bli mogna att

korrekt använda den matematik de behöver framöver i praktiken.
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3.1. Den första aktionen

3.1.1. Metoder

Tanken är till att börja med att använda sig av lärarna på skolan för att få inblick i deras sätt

att tänka kring undervisningen och ämnet via intervjuer, klassrumsbesök med

kamerainspelningar samt fältanteckningar och reflektionstillfällen. Utvärderingen sker i

slutskedet i form av lärarnas öppna brev till mig.

Efter en eventuell klassifikation av vilka former och arbetssätt som existerar på fältet via

enskilda intervjuer med lärarna är tanken att följa upp lärarna i deras yrkesutövning genom

både att med hjälp av kameran spela in delar av undervisningssituationen och att samtidigt

föra fältanteckningar. I intervjun (ljud- eller videoinspelning) lyfter man en del frågor kring

arbetsformen eller arbetsformerna som ska tillämpas. Lärarna får också möjlighet att vid

behov i efterhand komplettera intervjun genom att skriva öppna brev till mig.

3.1.2. Genomförande

Intervjuer

Intervjuerna har genomförts med totalt 16 verksamma matematiklärare på Falkenbergs

gymnasieskola, individuellt med 13 lärare och en i grupp med tre lärare som jobbar på

Matematik Resurs Centrat inom skolans ram. De individuella intervjuerna har spelats in med

kameran och följts av kamerainspelningar i klassrummet, direkt efteråt eller i vissa fall vid

något senare tillfälle. Beräknat i medeltal har de intervjuade lärarna 13 års erfarenhet av att

jobba med matematik på högstadiet, gymnasieskolan eller vid universitet. Förutom lärarjobbet

har man även arbetat på militära anstalter och inom teknik och byggkonstruktion. I vissa fall

har civilingenjörsutbildningar blivit kompletterade med lärarutbildningen. Man har inte endast

jobbat med matematik utan har också undervisat i fysik, maskintekniska ämnen,

datorkunskap, tekniska ämnen, naturkunskap, teknologi och företagsekonomiska ämnen.
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Vilka arbetsformer och arbetssätt präglar

din matematikundervisning på gymnasieskolan?

Sammanfattningsvis verkar lektionsmönstret följa spåret GENOMGÅNG – EGET ARBETE

förutom i fyra fall där man anses ha INDIVIDUALISERAD undervisning, eleverna jobbar i

egen takt. De två ovan nämnda generaliserade mönstren kännetecknas också av egna

variationer inom den egna gruppen.

Elevgruppen och nationella program styr tidsåtgången mellan genomgångens längd och

elevernas egna arbeten, enligt lärarna. Kunskapsspridningen mellan eleverna har blivit större.

På senare tid har man vittnat om allt färre och kortare genomgångar mot allt mer och längre

elevernas eget räknande. ”Kan vi inte sätta oss och räkna”, hör man ibland från eleverna.

Variationerna inom den här gruppen består av att några av lärarna exempelvis gör en

repetition av förra lektionen innan de startar med ett nytt stoft, eller att vissa av lärarna

laborerar samt problematiserar med eleverna. Två kollegors försök att hålla i det här mönstret

har delvis havererat av olika anledningar. I det ena fallet satte elevernas betydande frånvaro,

den giltiga och ogiltiga, stopp för klassgenomgångarna medan lärarens oförmåga att behålla

eleverna i klassrummet var hindret i det andra. Elevernas motstånd visade sig vara för starkt.

Båda lärarna tvingades att tänka om och har nu övergått mer med eget arbete för eleverna.

Individualiseringen kännetecknas av elevernas arbete med läroboken. Den brukar vara

antingen påtvingad, som i de beskrivna fallen ovan, eller initierad av läraren själv. Läraren går

runt och hjälper till. Hjälpen varierar i längd, beroende av elevens tillfälliga behov. En

uppgift, ett längre avsnitt eller ett helt kapitel kan bli föremål för diskussion. Diskussionen

blir mer eller mindre lyckad beroende på elevens tidigare kunskapsnivå inom området. Ju mer

eleven är påläst desto mer meningsfull är diskussionen med läraren och tvärtom.

De två mönstren, vilka tankar de än väcker hos oss, går de också motsägelsefullt in i varandra.

Det finns lärare vars uppfattning är att de individualiserat undervisningen trots att den präglas

av klassrumsgenomgångar och gemensamma provtillfällen.  Å andra sidan finns det lärare

som utgör sig jobba mer traditionellt vars undervisning kännetecknas av problembaserade och

laborativa ingredienser, grupparbete samt flera olika läromedel som eleverna i samma klass

använder på samma gång. Vem av de här lärarna har verkligen individualiserat

undervisningen och vem av dem arbetar traditionellt?

Två arbetsformer dominerar bland intervjuerna. Den ena formen består av diverse

elevgrupperingar vid problemlösningar eller laborativt arbete medan individualiseringen står
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för den andra. Vad gäller arbetssätt lyfter lärarna upp laborationer, problematiseringar,

diskussion samt tavlans användning.

Lärarna på matematik resurs centrat . Man har möjligheten i den här verksamheten att väl

beskriva den matematiska processen för eleverna. Man låter problemen växa fram. Man kan

beskriva hur vissa delar ur boken har vuxit fram för eleverna. De kursmål som finns på de

olika delarna följs. Man följer även den struktur som råder i de vanliga klasserna. Fördelen är

att man inte har så många elever samtidigt vilket gör att man kan sätta sig i lugn och ro med

eleven i fråga och försöka finna var eleven befinner sig. Det öppnar för byggandet av nya

kunskaper utifrån de gamla som redan finns. Så mycket tid har man inte i de vanliga

klasserna. Eleverna kommer till centrat för att de vill ha hjälp. Det här är stor skillnad. De vill

lära sig. Man slipper även allt annat runt om som kan uppfattas störande i vissa fall då man

nog inte gör det man ska.

Har du någon gång reflekterat över varför det har blivit så?

Kan du komma på något som du tycker har påverkat dig mest?

En övervägande del av lärarna verkar tycka att egen erfarenhet som lärare eller elev har mer

eller mindre tillsammans med egen utbildning, diverse skolprojekt, arbetsklimatet på skolan

och de elevgrupper man jobbar med skapat förutsättningarna för de arbetsformer och

arbetssätt lärarna står för idag. För två av lärarna har resans gång, erfarenhetsutbyten och

samspelet med kollegorna haft avgörande roll i valen.

Två lärare tycker att elevers vanor och kunskap från grundskolan är viktiga faktorer för

fortsatt arbete med dem. Man menar att eleverna inte längre är vana att sitta tysta i bänkarna

och räkna utan vill dessutom ha sociala kontakter. Något som däremot gynnar dem som ska

fortsätta läsa matte B och C som individuellt val sedan. En del av eleverna som knappt klarat

godkänt betyg på grundskolan har hamnat på något av de program där man brukar läsa fler

matematikkurser vilket gör att en enorm spridning snabbt är ett faktum i vissa klasser. En

annan lärare anser att egen utbildning ihop med lärarrollen står för svaret på frågan. En

pendling mellan läraren och eleverna där elevernas olika intressen, vilja och kunskaper väger

tungt. Det hela blir på sätt och viss en konsekvens av den rådande verkligheten. Lärar-

anpassning till gruppen och gruppens anpassning till läraren. Modellen att man först ska läsa

in något i ämnet för att kunna komma ihåg det senare har inte gynnat en annan av lärarna i

gruppen under skolgången. Å andra sidan har vissa andra uppgifter där man, som elev, fått lov

att gräva sig lite djupare väckt intresse och lust för ämnet. Man lärde sig att ta ansvar på ett
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tidigt stadium. Lärar- och ämnesutbildningen anses inte ha haft påverkan på valen av

arbetssätt och arbetsformer. Däremot har en relevant bok lyckats påverka läraren i fråga.

En annan kollega sägs vara inspirerad av en föreläsare på utbildningen och blivit förtjust i

laborativt material, inte för att träna färdighet utan för att öka förståelse.

En av orsakerna anges vara egen skolgång och erfarenhet av matematik. Man ville först ha

föreläsning, därefter ville man träna på egen hand och slutligen fråga då man stötte på

problem. ”Att kunna matematik är ingenting man föds med”.

I ett annat fall ansågs NS-intagning på skolan bidra till valen. Man hade både naturvetare

och samhällsvetare i samma klass och tänkte dela upp eleverna i tre grupper: en långsam, en

medelsnabb och en snabb. Man tänkte ha föreläsningar och genomgångar för att möta de olika

behoven inom ramen för en klass. Efter ca 3 veckor visade det sig att allt var ett fullständigt

kaos. Det gick inte. De grupperna som verkade vara homogena från början splittrades fort.

Det fanns fler än de tre tänkta nivåerna. ”Alla som försöker jobba med individer i klassen

kommer någon gång att ha samma känsla av att ingenting fungerar. Man har inte koll på läget.

Det gäller att samla ihop sig och inte falla till föga och gå tillbaka till föreläsningarna. Det

ordnar upp sig. Det gjorde det även för min och elevernas del”.

En annan anledning anses vara att prova sig fram. Vi har elever som redan på grundskolan

läser gymnasiekurser och tanken är att de ska fortsätta på den nivån de är. Alla elever ska få

möjlighet att jobba i ett tempo som passar dem bäst. Problemet är att de elever som inte klarar

av att jobba i eget tempo inte hinner med och inte fixar kurserna heller. Man behöver nog

driva på dem på ett annat sätt. Man har varken möjlighet att diskutera matematik eller

problemlösningstaktik i en hel grupp.

I ett annat fall vill läraren i fråga använda tavlan så mycket som möjligt genom att

presentera de problem eleverna stöter på under lektionens gång. På det viset diskuteras

problemen man fastnat i, man pratar matematik och allt blir synligt.

En annan kollega anger som en viktig faktor till valen, förutom gruppen man har, även

klimatet på skolan vilket låter eleverna jobba självständigt genom att sitta på olika ställen på

matematikavdelningen exempelvis klassrummet, studiehallen, trapphuset eller det

matematiska centrat.

En ny lärare på skolan känner sig trygg med läroböckernas upplägg i början och vill

fortsätta jobba så här tills egna erfarenheter skaffats till att ta egna beslut om undervisningen.

Vad gäller Matematik centrat finner man elevernas beslutsamhet att komma till centrat

och klara av kurserna som främsta orsaken till att lärarna gör som de gör. Eleven ifråga har

tagit eget beslut att lära sig.
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Vad begreppen arbetsform och arbetssätt

står för, enligt dig?

Hälften av de intervjuade lärarna har aldrig funderat över om det finns någon skillnad mellan

begreppen arbetsform och arbetssätt. En del av lärarna i den här gruppen ansågs sig inte heller

ha haft anledning till att göra distinktionen medan de andra antingen knappt tänkt på saken

eller tyckte att det var samma sak.

Det fanns ändå ett antal försök att någorlunda skilja begreppen. I det ena sätts lektions

upplägg mot dess genomförande. Lärares förhållningssätt mot eleven innehöll båda begreppen

i det andra.

En annan lärare trodde att förutsättningarna på skolan påverkar lärarnas arbetssätt. Klasser

med större antal elever leder till att man grupperar mer och håller i genomgångar på tavlan

medan klasser med färre elever bäddar för individualiserad undervisning.

Tre av lärarna såg arbetsform som något mer övergripande, något som kännetecknar

skolan. Arbetssätten stod för det vad lärarna gjorde. Inom en arbetsform kunde det finnas flera

arbetssätt, enligt de här tankarna. Var man befinner sig, var man sitter och hur man delar upp

eleverna på den ena sidan jämförs mot genomgångar och individuellt arbete på den andra.

Är valen v arbetsformer och arbetssätt beroende

av de nationella program man undervisar i?

44 % av de intervjuade lärarna anser att arbetsformer och arbetssätt påverkas av det nationella

program man har. Hänvisningarna inriktar sig mest på skillnader mellan de yrkesförberedande

och de teoretiska programmen.

De yrkesinriktade eleverna tränar intensivare med vardagsuppgifter av olika slag,

mestadels läroboksbaserade. Man syftar mot förståelse och färdighet och individualisering är

på sin spets. En liten del av infärgning mot de aktuella yrkesprogrammen förekommer. På de

teoretiska programmen verkar det förekomma fler och längre genomgångar. Det matematiska

språket skärps .

31 % av de intervjuade finner inte anledning till att göra några stora skillnader här utan ser

snarare den individ eller den grupp man jobbar med som den avgörande faktorn i frågan.

Klasstorleken, gruppens sammansättning och kunskapsspridning samt motivation hos

eleverna ses som viktiga faktorer.
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Vad styr mest din matematikundervisning?

Tid, lärobok, elever, nationella prov, kursmål och betygskriterier, lektionernas längd och

skolans invanda praxis tycks vara de mest dominanta.

Två av lärarna i gruppen känner sig inte speciellt bundna till någonting. En kollega tycker

till och med att vi har den friheten att göra vad vi egentligen vill i undervisningen inom de

tillåtna ramarna. Detta skulle kunna leda oss till att utvärdera de gamla eller de befintliga

arbetsformerna och arbetssätten och möjligtvis utveckla några nya. Ju mer kurstid eleverna får

desto större undervisningsvariation får de av lärarna. Utrymmet finns. Arbeten med laborativt

material anses vara beroende av den tid man har till kursen.

En lösning till att få mer tid utan extra ekonomiska resurser tycks, enligt en lärare, vara en

naturlig övergång till ämnesstudier på tre år i stället för att ha dagens situation med flera

kurser. Man kunde avgränsa vissa delar av gymnasieskolans matematik för att läsa dem i en

helhet vilket skulle underlätta ämnets infärgning mot de olika nationella programmen.

Statistik, sannolikhet samt geometri på vissa av programmen är några givna exempel.

För att delvis lyckas gå runt tidsramarna, speciellt för de svagpresterande eleverna på

skolan i ämnet, har man satt igång en speciell matematikverksamhet, s.k. Matematik Resurs

Centrat. På centrat har vi idag tre anställda matematiklärare som tillsammans håller

verksamheten igång under så gott som alla tider och alla dagar i veckan. De tre lärarna ser

både fördelar och nackdelar med att eleverna, i de av fallen där det behövs, har fått

möjligheten att förlänga sina ordinarie matematikkurser upp till tre år. För vissa av dem har

det fungerat jättebra medan andra har utnyttjat chansen att dra ner tempot i studierna ännu

mer. Tanken är att även de andra eleverna på skolan som läser matematik ska få kunna

komma hit och få hjälp av någon lärare vid behov. Möjligheten finns i alla fall.

Läroboksanvändning har tolkats av lärarna både på gott och ont. De nyanställda lärarna

finner en trygghet i att använda läromedel. Man vill först och främst bilda sig en övergripande

uppfattning om såväl läroboken som kursen för att därefter göra eventuella enklare val. Har

någon av eleverna missat någon lektion kan eleven alltid använda läroboken som hjälp.

Eleverna som ligger väl framme kan utnyttja läroboken för fullt och tillgodogöra sig

ämneskunskaperna i det tempo som passar dem. Man behöver inte längre vänta på klassen

ifall upplägget stämmer bra överens med de uppsatta målen och kriterierna för kursen.

Läroboken kan hanteras tufft. Vissa delar kan behandlas mer varsamt än andra. Några av

delarna kan strykas och andra förstärkas. Läroboken kan vara bra och smidig att följa. Å andra

sidan kan den ibland uppfattas som långtråkig. Att räkna i boken lektion efter lektion är
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knappt någonting som gynnar elevernas matematiska utveckling. Såväl de elever med

svårigheter i ämnet som de elever som ligger i framkanten kan uppfatta ständig

läroboksanvändning som innehållsfattig och meningslös. Eleverna sitter i så fall med mängder

av text och uppgifter framför sig och har svårt att finna lust till arbetet igen. En del upplever

att de har svårt att hinna med kursen. Trots detta vill de gå igenom varenda uppgift i boken för

att bli säkrare inför provtillfället. Det kan skapa irritation hos oss andra. Både eleverna och

läraren har planerat hela kursen utifrån bokens upplägg och har svårt att avvika från det trots

andra kursmål. Det är svårt att motivera eleverna till att arbeta utan bok eftersom det är

uppgifterna i boken som läraren sätter betyg på. Arbete utanför boken upplevs inte som

meningsfullt.

Nationella prov och deras innehåll brukar stå för elevernas arbete i slutet av kurserna. Man

tränar mer eller mindre, i mån av tid, med de gamla nationella proven. Förutom att eleverna

bekantar sig med hur de nationella proven ser ut, bedömningen och poängsättningen får

eleverna också repetition av hela kursen på köpet. Några av nackdelarna kan vara att de

soluppgifter som leder till de höga betygen på provet inte tränas regelbundet under kursens

gång. Soluppgifterna brukar kräva en högre grad av förståelsen, en mer grundlig analys av

innehållet i dem, och inte sällan någon form av generalisering i slutet. Eleverna förväntas

klara av allt detta inom ramen av alltför få timmar i slutet av kursen. Har eleverna även använt

läroboken flitigt där det inte brukar finnas några sådana utmaningar blir det hela en svår nöt

att knäcka. Allt för mycket text på de nationella proven kan uppfattas missvisande och

obegripligt för både lågpresterande elever och elever med utländsk bakgrund. En av de

intervjuade lärarnas erfarenhet med ämnesinfärgningen mot programmet kolliderade rejält

med det nationella provet i slutet av kursen. Eleverna kände inte igen sig trots att de ihop med

läraren ändå behandlat stoffet för kursen, fast på ett mer programnära sätt. Lärarens försök

misslyckades och ledde naturligtvis tillbaka till läroboksanvändandet. Lärarna anser

övervägande att om eleven klarar av ett nationellt prov i slutet av kursen så har eleven

uppfyllt kraven för minst godkänd betygssättning. Eleverna förväntas väga av sina betyg med

hjälp av det nationella provet i slutet.

Eleverna som man har i gruppen anses även ha påverkan på hur lektionerna ska styras.

Elevernas förkunskaper och gruppstorleken spelar en viktig roll i frågan. Valet mellan hur

mycket läraren pratar och hur mycket läraren visar på tavlan är beroende av den kunskap som

redan finns i gruppen. En mindre gruppstorlek underlättar tillgängligheten till läraren och

eleverna i klassen och skapar möjlighet till mer varierad undervisning vad gäller arbetsformer

och arbetssätt. Vid en totalt individualiserad undervisning anses individen, eleven, mest styra
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lärarens arbetssätt. Elevernas olikheter i gruppen, sägs det, ställer speciella krav på variation i

mötet mellan eleverna och läraren. Samma sak måste förklaras olika för olika elever.

Kursens mål och betygskriterier utgör en annan viktig faktor att ta hänsyn till.

Att det är fritt för eleverna på skolan att välja plats där de vill sitta och jobba med ämnet

under lektionstid ses även som något som påverkar undervisningen. Det är allmänt accepterat

på skolan, utan nedskrivna regler, att eleverna fritt får välja plats där de vill sitta för att arbeta

med ämnet. De får i vissa fall välja bort att vara med på genomgångarna med hela klassen

ifall de inte vill och inte känner för det.

Att det pratas för lite matematik är en sak lärarna och eleverna måste tänka mer på. Att

förutsättningar för att utveckla elevernas språkförmåga i ämnet måste skapas samt förbli en

naturlig del av vardagen i matematikundervisningen på skolan, är en allmän tanke. Den

individualiserade undervisningen lämnar ofta inte stort utrymme för ändamålet. Eleverna

jobbar i sitt eget tempo, på olika ställen i boken, ibland på olika kurser och finner inte någon

speciell anledning till någon gemensam ämnesdiskussion förutom i vissa enstaka fall. Det

mesta av diskussionen sker individuellt ihop med läraren.

Vilken är din bild av en god undervisningssituation?

Några viktiga element som elever, genomgångar, grupparbeten, rätt kunskapsnivå,

gruppstorlek, matematisk diskussion, infärgning på programmen och valfrihet under vissa

givna ramar tas upp.

Att få eleverna engagerade, motiverade och införstådda med varför de ska lära sig

matematik är en av de avgörande faktorerna för en lyckad matematikundervisning.

Arbetsformer och arbetssätt får därmed underordnad betydelse, sägs det. Är eleverna flitiga

samt gör det de ska, sker inlärningen på ett mer naturligt och okomplicerat sätt.

Att diskutera individuellt med eleven eller en mindre grupp elever om ett matematiskt

begrepp, avsnitt t o m hela kapitlet ur läroboken när eleverna har inhämtat de tänkbara

kunskaperna ger en mer fördjupad och vettig diskussion. Tanken att finna rätt kunskapsnivå

för varje elev i klassen känns både angeläget och utmanande för den professionelle läraren.

Mål att sträva mot? Matematik kan vara jättetråkig om det är för lätt eller för svårt. Att

försöka lyckas med målet ökar elevernas självförtroende och medvetenhet om att det ändå

finns roliga saker kvar att kämpa med. Att ha alla elever på samma kunskapsnivå känns mer

utopiskt.
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Genomgångarnas existens ifrågasätts enbart vad gäller formen, individuellt eller i grupp,

och elevernas engagemang. Att ifrågasätta samt diskutera matematiska modeller med läraren

och eleverna i klassen är ett viktigt led i att prata mer matematik under lektionerna. Att lösa

ett exempel på tavlan på tre olika sätt verkar ge mer eleverna innehållsmässigt än att lösa tre

exempel på samma sätt.

Grupparbeten i dynamiska och spontana gruppsammansättningar, bidrar också till ökad

matematisk konversation och förståelse oavsett om grupperna har bildats efter någon

gemensam genomgång eller inte. Begreppsdiskussioner saknas. Som en av lärarna säger, bör

vi snarare prata om vad derivatan är för något i stället för att hela tiden prata om hur man

deriverar. Tavlan bör användas som instrument till dialog med eleverna. Elevlösta uppgifter

på tavlan lockar naturligt till spontan klassdiskussion. Eleverna ska få valfrihet att välja hur de

vill jobba, självständigt eller i grupp, samt utifrån detta var de vill sitta under vissa av skolan

givna förutsättningar. Lärarens uppgift blir att skapa förutsättningar för den här valfriheten.

Gruppstorlekarna bör minskas. Lätt att förstå och acceptera mindre grupper av elever vad

gäller exempelvis musik, bild, teater och i vissa fall språk medan matematiklektioner kan

bedrivas individuellt med hur stora elevgrupper som helst. Några av oss påstår trots allt att

matematik är konst, eller hur?

En idé om att titta mer på inlärningsstilar hos eleverna målar upp följande bild av

undervisningen. I stället för en klass, en lärare tänkande har du ett antal elever med ett antal

inlärningsstilar och ett antal lärare som planerar lektionen utifrån stilarna som finns.

Lektionen hålls på ett antal ställen på matematikavdelningen. Eleverna går till det ställe som

gynnar dem bäst. Arbetsplatserna ligger nära så att såväl lärarna som eleverna kan fortsätta

samarbeta med varandra ändå. Lektions mål är detsamma fast vägarna till kunskap är olika.

Elevernas motivation borde också kunna ökas genom infärgningen på de

yrkesförberedande programmen förutsatt att de nationella proven och läroböcker ser

annorlunda ut än idag.

Det är ingen lätt uppgift att göra sådana här beskrivningar, anses det. Det är många små

saker som spelar in. Man upplever ibland att antingen fungerar det eller inte, men det blir

ändå svårt att sätta fingret på det som har fungerat eller inte.
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Vilka arbetsformer och arbetssätt kommer att bli aktuella

under din följande lektion?

Lektionerna vi pratar om har jag själv fått lov att vara med och ta enstaka videosekvenser

ifrån. Det finns ett antal liknande mönster som dominerar.

Det mest frekventa är att man börjar med en genomgång, av olika slag, ihop med hela

klassen. Ibland gäller det något eller några nya matematiska begrepp som ska förklaras,

verklighetsanknytning, exempelberäkningar eller repetition på det man redan har gjort för att

fräscha upp elevernas minne. Längden på genomgången kan variera. De flesta av lärarna

brukar inte stå länge framför tavlan och hela klassen utan vill snarare så fort som möjligt

engagera eleverna. Därför följs genomgångarna med elevernas individuella övningar, oftast

med lärobokens uppgifter medan läraren brukar gå runt i klassrummet eller studiehallen och

hjälper till.

Det näst mest frekventa mönstret brukar kallas helt individualiserad undervisning.

Eleverna sitter själva och jobbar medan lärarna hjälper till. Inga gemensamma genomgångar

förekommer. I det ena fallet av den här typen av individualiseringen har man även slagit ihop

två ämnen, matematik och fysik. Eleverna väljer också vilket ämne de ska arbeta med. De

använder sig uteslutet av läroboken och frågar om hjälp ifall de stöter på problem. Läraren

fungerar som en hjälpande hand i klassen. Lektionens längd på en och en halv timme ställer

krav på eleverna att hantera begreppet ”rast”. När de blir trötta säger de det till läraren, tar en

rast på 5 till 10 minuter och återkommer igen till lektionen. I samtliga fall är det möjligt för

eleverna att göra avsnittsprov under lektionerna. Säger eleverna till så ordnas provet och

provplatsen av läraren under lektionens gång. En lärare som brukar ha den typen av

individualiseringen på sina lektioner bjuder eleverna då och då på någon gemensam

genomgång vilket eleverna kan tacka nej till. Vill de fortsätta räkna på egen hand så får de lov

att göra det.

En lärares försök att få igång en gemensam genomgång med hela klassen har misslyckats

tre gånger i rad på ett av de yrkesförberedande programmen. Första gången var

drogföreläsningen på skolan ett hinder. Den andra gången fanns det endast sex elever

närvarande på lektionen av de sexton möjliga. De fem elever som behövde hjälp var borta

också den tredje gången. Alla gångerna har individuellt arbete ersatt det planerade. Ett bra

exempel på hur en lärares planering kolliderar med verkligheten och måste justeras i

efterhand. Enligt mina egna funderingar har möjligheten till någon gemensam genomgång

successivt försvunnit. De ständigt närvarande eleverna har hunnit en bra bit i boken och deras
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intresse av någon gemensam genomgång har avsevärt minskat medan de andra elevernas

behov av lärarens hjälp har stigit.

På en av lektionerna kombineras innehållet med ett test och en laborationsuppgift. Med

hjälp av testen ska eleverna bevisa att de förstått det de förväntas kunna inför avsnittsprovet.

Testen rättar eleverna själva med hjälp av facit som delas ut till eleverna så fort de blir klara.

Den laborativa frivilliga uppgiften går ut på att bestämma antalet spikar i en försluten burk.

Till förfogande får eleverna en våg, en försluten burk med ett känt antal spikar och en tom

burk.

Vad är syftet med lektionen?

De flesta av lärarna har ett eller t o m flera syften med lektionen som följer. Tydliga syften,

som sammanfaller knappt i hälften av fallen vilka jag kallar för klara syften handlar om att

eleverna ska lära sig använda miniräknare för att grafiskt presentera en given funktion på ett

mer korrekt sätt genom att ställa in ett passande fönster. Eftersom det kan finnas fler lösningar

än de man presenterat i bokens facit öppnas möjligheten till en mer öppen diskussion med

eleverna och läraren i klassen. Det handlar inte om rätt eller fel utan snarare om ett bra,

mindre bra eller ett jättebra svar.

Genomgången utnyttjas i syftet dels att öka elevernas förståelse av stoffet som presenteras

och dels att få eleverna att följa lärarens planering för kursen och tala om att här ska vi vara.

Att få eleverna att komma igång och inse att ett slutmål finns för kursen är viktigt. Press

och ansvar läggs på eleven. De tar inte emot det. Det uppstår problem. Eleverna hänger inte

med. Diskussion brukar tas med klassen. Ett års erfarenhet med individualiseringen på

programmet blev ett fiasko så det föll sig naturligt för läraren att välja en annan arbetsform.

Tidsramen för kursen finns med i bilden och verkar bita mer på läraren än på eleverna.

Förbrukar man mer tid på det här avsnittet så blir det mindre tid fram över till något annat.

Test används i syftet att göra eleverna mer medvetna om vilka kunskaper de besitter och

vilka måste fräschas upp inför kommande provet. Eleverna rättar testen på egen hand med

hjälp av facit som de får av läraren i slutet. En frivillig laborativ uppgift vid sidan om testen

går ut på att eleverna ska jobba med händerna. Handens och hjärnas arbete går ihop. Eleverna

löser uppgiften bättre på det viset än om de funnit den i läroboken, tycker läraren som ser

fram emot att se och diskutera elevernas lösningsförslag med dem.

Att förstå bråk som uppställning för division är ett av de nämnda syftena. I stället att

dividera på varje ställe i uppgiften, speciellt ifall det inte blir jämna heltal, kan man räkna på
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ett smidigare sätt. Viktigt också att ta med sig till algebran. En annan lärare finner sitt syfte

delvis i elevernas träning med uppgifterna inför provet och delvis i målet ”minst godkänt på

provet” som kommer. En annan lärare anger skillnaden mellan procent och procentenhet som

lektionens syfte.

Till skillnad mot de syften som vi beskrivit ovan finns det en del luddiga syften.

Exemplifierat med ekvationsavsnittet introduceras eleverna i något som enligt läraren är ett av

de viktigaste verktygen för att klara många andra ämnen och livet utanför. ”Lektionen är till

för dem som vill sitta och jobba och ha mig i närheten”, anses vara syftet i ett fall. ”Tråkigt att

säga att eleverna ska komma lite längre och lära sig lite mer men det är även en del av

lektionens syften”, sägs det i ett annat.

En lärare har individuella syften med eleverna i klassen. Friheten att gå ut i studiehallen

gör att de som stannar kvar får väldig bra service i studierna.

En del av lektionerna på skolan har alltid samma syfte. Här visas den naturliga kopplingen

mellan lektionens syften och arbetsformen man jobbar med. ”Det är inte samma sak som om

jag ska ha en genomgång i det ena eller det andra med eleverna imorgon”, säger en av lärarna

som helt individualiserat undervisningen. ”Då finns det ett direkt syfte med en enskild lektion

vilket inte blir fallet hos mig där jag har all möjlig blandning i matte och fysik. Mitt syfte är

att få eleverna att jobba så bra som möjligt och att de använder tiden på ett bra sätt. Problemet

blir styrning. Hur ska man styra om man inte går före och leder. Det är inte självklart att

eleverna satsar på den goda kunskapen”. I ett annat liknande undervisningsfall anses det

ständiga syftet vara att höja elevmotivationen för matematikstudier på skolan på ett av de

yrkesförberedande programmen. ”Varför ska jag lära mig det här”, undrar eleverna.

Att träna med uppgifterna i avsnittet för att lära sig matematik anges vara lektionens syfte i

två av fallen.

Lärarnas reflektionstillfällen

På en av våra klasskonferensers reflektionsstunder fokuserade vi på frågan:

”Hur kan vi förändra lektioner för att höja nivån på undervisningen”?

Det ena lärarförslaget gick ut på att man presenterar en uppgift eller ett problem i början av

lektionen för hela klassen, via en projektor eller en stor dia. Man låter eleverna diskutera och

lösa problemet tillsammans utan lärarens inblandning. Därefter kommer läraren in i bilden

och presenterar med hjälp av eleverna olika lösningsmetoder och strategier. De diskuteras,
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godkänns eller förkastas. Fördelarna med en vanlig lärarledd presentation hur man kan lösa

uppgiften är flera. Eleverna blir mer engagerade, delaktiga, pratar och diskuterar mer

matematik med varandra samt ser flera möjliga vägar att gå.

Att möblera salar utifrån de arbetsmetoder lärarna använder i undervisningen kan bryta

det tråkiga, kalla samt likartade skolmönstret, höja trivseln och arbetsglädjen. Det gäller att

finna lärarkonstellationer som vill, utifrån egna möjligheter, utveckla klassmiljön tillsammans

med andra av kollegorna utifrån verksamheten som bedrivs, enligt min egen åsikt.

Att ha flera olika pågående kurser, i samma klass, på samma tid inom ramen för en sådan

kurs, ansågs vara ett stort hinder för kvalitetsförbättringar i undervisningen. Via

tjänstefördelningar och MRC:s inblandning samt tanken: ett antal lärare – ett antal klasser,

borde problemet lösas utan att undervisningskostnaden drastiskt ökar. Praxis att eleverna fritt

kan komma till MRC för att få både en lugnare arbetsmiljö och bättre tillgång till en lärare

under de schemalagda matematiklektionerna kan utvecklas ännu mer. Ett samarbete mellan

lärarna på MRC och lärarna i de ordinarie klasserna, förutsatt att möjligheterna ges, skulle

öppna för flexibilitet och andra sätt att se på undervisningens gestaltning.

Någon typ av flexibla tjänstefördelningar om jag får lov att kalla dem så i och med att vi

inte kan veta i förväg hur det kommer att se ut på fältet en tid framöver och vilka behov

kommer att bli aktuella. Ett sätt att också komma ifrån att vara ”en ensamvarg” på

arbetsplatsen och i stället skapa lärargrupper som jobbar mot samma mål. Att ha en pågående

diskussion med skolledningen kan även bidra till att undervisningssituationen förbättras för

eleverna.

Vid ett annat tillfälle diskuterades studiehallen på matematikavdelningen. Hur utnyttjas

den? Vilket elevarbete pågår? Att lämna klassrummet och sätta sig i hallen verkar vara

allmänt accepterat på skolan. Vad gör eleverna i den? Vissa av våra elever går direkt till

studiehallen utan att ha träffat läraren. De gör likadant när de lämnar lektionen. Någon gång

då den verkligen slutar någon gång tidigare. Läraren är inte med i bilden och har därmed inte

heller koll på läget. Problem kan uppstå då vi har flera klasser i studiehallen medan lärarna

inte är där utan är upptagna med eleverna i klassrummet. Tycker vi det är OK?

Nedan följer några reflektioner.

Att hitta arbetsmetoder och arbetssätt som går ut på att eleverna direkt har ett material att

arbeta med samt därefter en uppföljande gemensam återsamling kan hjälpa till att vi inte

hamnar i fällan att skapa onödigt många regler. Mycket bättre än att vi enbart släpper dem ut

till studiehallen med hänvisningen jobba på. I stället för att skapa ordning via regler skapar vi

ordning via metoderna.
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Elevernas engagemang i studiehallen upplevs ibland, pedagogiskt sett, som väldigt

ineffektivt. Olika elever arbetar olika bra i studiehallen. Vissa elever utnyttjar studiehallen

som en miljöomväxling, ett ställe att skärma av sig och arbeta flitigt, både individuellt och i

grupp, medan andra inte gör speciellt mycket. I det ena av fallen verkar hallen framstå som en

resurs. Eleverna anses ha olika motiv att gå till studiehallen. Ett motiv kan vara att man finner

det lämpligt att arbeta i hallen dit också elever från andra klasser kan komma. Ett annat motiv

är eventuellt att man vill arbeta, men samtidigt behålla möjligheten att friare, utan lärarens

uppsikt, prata både matematik och annat med kompisarna. Å andra sidan har de skoltrötta

eleverna sina egna motiv när de drar sig till hallen. Lärarna kan styra arbetsmiljön på olika

sätt. Möblering kan ha en sådan betydande effekt precis som signalerna vi skickar ut. Lärarna

måste tala om för eleverna vad som gäller på de olika ställen på skolan. Att studiehallen är

och förblir en studieplats måste bli accepterat och ansvaret ligger hos oss. Diskussion mellan

oss och eleverna kan till en början belysa våra platsbehov för olika ändamål. Utifrån den och

den rådande verkligheten bör vi kunna skapa goda förutsättningar till en vettig

skolverksamhet.

Inlärningsstilar dök upp som fritt tema på en av våra konferensträffar. Frågeställningen

handlade om det gick att diagnostisera vilka inlärningsstilar som finns hos eleverna för att

därefter anpassa undervisningen. Tack vare en pågående kurs i inlärningsstilar fick och

utnyttjade Flexverkets lärare möjligheten att föra oss in på fältet. I en efterföljande

presentation fick vi reda på att det finns olika typer tester att använda för att lista ut vilka

preferenser eleverna har till de olika befintliga stilarna. Bland annat också att en del

undersökningar redan har gjorts på olika ställen i landet. På en skola har man låtit sina elever

först gå en kurs i inlärningsstilar för deras egen skull. Barn och fritidsprogrammet på vår egen

skola har visserligen en kurs i kunskap och lärande, men vi har ingen kännedom om de

behandlat inlärningsstilarna och i så fall vad de fått ut av det. Intressant att genomföra på vår

skola, enligt några kommentarer. Kan vi göra själva ett försök? Hur? Vi kunde testa oss

själva, gå en likadan kurs och se om det fungerar, fanns det som ett förslag. En lärare såg

risken i att ”cementera” eleverna vid specifika inlärningsstilar så att de överhuvudtaget inte

utvecklar några andra, om utvecklingsmöjligheten finns. Det blir ännu värre om man vänder

upp och ned bilden och tänker sig exempelvis att läraren använder arbetssätt som inte gynnar

elevernas inlärningsstilar. Det leder fort till att motivationen och viljan att lära sig matematik

kraschar, enligt en annan kommentar. En del undersökningar visar även att de preferenser till

olika inlärningsstilar hos eleverna förblir likadana under skoltiden. Elevernas eget ansvar att

lära sig hur de bäst lär in är oerhört viktigt för dem i stället för att förvänta sig att en lärare i
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varje situation kan anpassa sin undervisning utifrån elevernas olika inlärningsbehov. En väg

att gå kan vara att matcha diverse utlärningsstilar med befintliga inlärningsstilar. Fler lärare i

stället för en lärare? En lärararbetsgrupp? Varför inte ett arbetsslag? Trots att vi naturligtvis

på nytt hamnar på tjänstefördelningsfrågan och kostnaden tar vi inte upp det igen. Om vi nu

tänker oss att vi vet vilka inlärningsstilar som finns med i klassen hur arbetar vi vidare med

det? Hur anpassar vi oss för att tillgodose elevernas behov? Vilken organisation bör vi ha?

Ska vi förändra någonting eller tycker vi trots allt att den variation som vi som lärare redan

tillämpar i undervisningen räcker till att täcka de flesta av inlärningsbehoven som finns i

klasserna? Vi har en del erfarenheter från andra ämnen där vi laborerar regelbundet, fysik

exempelvis. Att vi som lärare också är olika och trivs bättre med vissa arbetssätt och sämre

med några andra kan bli en fördel så att vi kan hjälpas åt. Vi bör skapa sådana förutsättningar

att arbeta med som vi är bäst på. Frågan är om det går att genomföra. Parallelläggning? Fler

lärare, fler klasser men en elevgrupp vars inlärningsstilar står som grund för vilka arbetssätt

används i undervisningen. Perfekt, hördes det. Synd att rektorn inte var med, tyckte man.

Det vore dumt, tyckte jag, att enbart släppa diskussionen i luften så jag skickade ett mail

till min före detta lärare på lärarhögskolan i Mölndal, nu anställd på NCM i Göteborg. Jag

undrade om det finns någon personlighet som forskade inom ämnet eller arbetade med

elevernas inlärningsstilar och deras implementering i undervisningen. Mailet skickades vidare

av läraren till NCM gruppen i Göteborg. Inget svar ännu.

Skolan har haft ett samarbete med grundskolorna i kommunen under en längre period. De

grundskoleelever som tidigt är klara med sina matematikkurser på grundskolan har varit

föremål för ett samarbete vilket vi nu försöker utveckla mer. Eleverna har fått möjlighet att

läsa gymnasiekurser redan på grundskolan. Vi har fyra lärare med fördelat ansvar mot

kommunens högstadieskolor. Det har resulterat i att vi på gymnasiet tagit emot elever som

redan haft matematik A, B eller C-kursen med sig till gymnasiet. Efter att ha fått sina

klassplaceringar, möjligen hos den matematiklärare som de redan träffat, har eleverna fortsatt

läsa vidare på gymnasiet. En del av eleverna har lyckats nå så långt att de även hunnit med att

tenta av enstaka matematikkurser på Chalmers. Kompetensen att möta sådana elevbehov har

alltid funnits på skolan.

Frågan om det här är rätt väg att gå, väcktes under en av våra ämnesträffar. Att så fort som

möjligt gå igenom så många kursböcker som möjligt kan inte anses vara det viktigaste. Lusten

hos några av de här eleverna har successivt minskat mot slutet av gymnasieutbildningen.

Andra elever, som planenligt har läst sina matematikkurser, har hunnit ikapp dem och

uppvisat motsatt trend. Vad gör vi nu? Fortsätter vi med den gamla traditionen på skolan?
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Fördjupning, breddning eller båda delarna samtidigt? Lärarnas erfarenheter har varken talat

för det ena eller det andra alternativet. Att försöka ta reda på vad eleverna själva tycker samt

att anordna träffar mellan lärarna borde nog ge vägledning i frågan hur vi ska hantera

problematiken.

Smartboards användningsfält var ett av teman under en av ämnesträffarna. Tanken att

finna en lärargrupp som har ambitionen att använda tavlan för undervisningsutvecklings skull

kändes rätt. Inom gruppen kan man därefter diskutera eventuella användningsområden samt

ha erfarenhetsutbytte.

En hel studiedagseftermiddag, under veckan 44, var avsatt till ämnet. Vi delade upp hela

eftermiddagen i två pass. Det första passet handlade om våra reflektioner kring Madeleine

Löwings senaste bok Matematikundervisningens dilemma. Vi valde att i förväg läsa ett kapitel

ur boken vilket ifrågasätter individualiseringen i den svenska skolan. Man delades in i fyra

grupper. Gruppernas huvuduppgift bestod i av att diskutera och lyfta upp en eller två

frågeställningar till hela ämnesgruppens återsamling. Det andra passet utnyttjades till att för

lärarna presentera redan befintliga laborativa uppgifter i syftet att berika undervisningen. Jag

nämner fortsättningsvis några av de frågeställningar som togs upp i den gemensamma

diskussionen i slutet.

Kan vi individualisera utifrån de förutsättningar vi har? Om skolan ser ut som den gör,

utifrån de givna ramarna, upplevs uppgiften inte vara för enkelt och bekräftar

frågeställningens aktualitet. Här menar jag att verkligen individualisera inom klassens ram

genom att anpassa både arbetsformer och arbetssätt till individen och inte att enbart låta

eleverna ”jobba vidare” och kalla det för individualisering. Hur mycket MRC:s roll måste

förändras för att kunna tänka i de här banorna.

3.1.3. Utvärdering

I sina öppna brev till mig, bekräftar de elva skrivande lärarna uteslutet vikten av

reflektionsstundernas och reflektionsgruppernas existens. Man lyfter fram bättre möjligheter

till djupare erfarenhetsutbyten mellan kollegor genom fältreflekteranden. ”Våra individuella

reflektioner fångas upp och diskuteras”, skriver en av lärarna. Diskussionsämnena kändes

nyttiga och givande. Studiedagens upplägg var bra. ”Möjligheten för både individuell och
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gemensam pedagogisk utveckling finns och det är upp till oss hur vi utnyttjar den”, skriver en

annan lärare. Respekten för lärararbetet återvinns.

Till det positiva som har nämnts i utvärderingen hör bland annat fritt reflektionstema för

träffarna, frivillighet att delta, små grupperingar om fyra till fem lärare på reflektionsträffarna

med möjligheten till större individuell delaktighet, dagtid för träffarna, personlig och social

behållning och ärlighet.

Nackdelarna: att finna tid som även räcker till reflektionsträffarna upplevs negativt,

möjligheten att agera fullt ut utifrån träffarna finns inte i alla lägen p.g.a. organisatoriska

hinder samt som svårigheter att få enighet bland lärarna kan i sin tur försvåra genomförandet

av idéerna.

3.2. Den andra aktionen

3.2.1. Metoder

Två olika elevgrupper från naturvetenskapliga programmet uppmärksammas. Den första

består av åk 3 eleverna inom det naturvetenskapliga programmet som under sina tre år på

skolan har vittnat om en mängd av olika undervisningsstrategier. Här bör man via en

klassintervju låta eleverna berätta fritt hur de reflekterar.

Frågorna som kan ställas i början kan vara typ:

Vilka undervisningsformer har övervägande gynnat er bäst? Varför? Hur ser en god

undervisningssituation ut? Finns det en sådan? Vad ska ingå? Vad bör skolan göra för att underlätta för

eleverna? Har de flesta av oss olika behov och vill vi bli bemötta på olika sätt? . . .

Den andra elevgruppen utgörs av år 1 eleverna. Eleverna, bortsett från den direkta övergången

till matematik B kursen, utsätts för en rad olika arbetsformer och arbetssätt. Fältanteckningar

och elevutvärdering tillämpas.
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3.2.2. Genomförande

Naturvetenskapliga programmets årskurs 1

Flera anledningar låg bakom tanken att börja elevernas matematikstudier på gymnasieskolan

med B kursen. Vi kan nämna några:

• Förra årets årskurs 3 klassintervjuer och utvärderingar

• Tidigare elev- och lärarerfarenheter av matematik A och B kurserna på skolan

• En helt ny matematikkurs startas

• Fler lektionstimmar till matematikkurserna B, C och D

• Arbetsformernas och arbetssättens variation underlättas

Klassintervjuerna med uppföljande elevenkäter har bland annat lyft upp matematik A kursens

betydelse för fortsatta studier i ämnet på skolan. Eleverna upplevde kursen som väl bekant,

mestadels utarbetad redan från grundskolan och varken speciellt utmanande eller krävande

heller. Att den invanda trenden från grundskolan verkade fortsätta även på gymnasiet vållade

inga stora bekymmer ända tills det var dags att läsa matematik B. Kunskapsgap mellan

kurserna och betydligt färre lektionstimmar till matematik B ställde till det för eleverna. De

elever som jobbade i sin egen takt hade en enklare situation till en början medan de andra

eleverna fick höja tempot rejält för att hinna ikapp lärarens planering. Samma sak skulle

upplevas av den första elevgruppen lite senare när det visade sig vara svårt att hinna med alla

matematikkurser inom den givna tidsramen. Matematik E kursen visade sig vara användbar.

Eleverna fick läsa klart kurserna ihop med de elever som var klara och läste Ma E.

Ett helt nytt stoft i ämnet ihop med tidsbesparingen ökar lärarens frihet i valet såväl hur

man vill organisera elevernas arbete som vilka arbetssätt ska tillämpas under lektionerna. Att

problematisera undervisningen samt laborera utifrån ett, för eleverna, okänt material lyfter

både undervisningen och eleverna själva. Att få tid att låta läroboken vila vid sidan om är en

underbar upplevelse. Chansen finns att inspirera eleverna med annorlunda typer av uppgifter

och problem från exemplifierat matematiska tävlingar, historien eller gamla nationella prov.

”Jag tror att för att väcka barnens intresse för matematik så måste fokus flyttas från

räkning till just matematik. Matematiken måste få vara spännande och mystisk, en gåta, en

kod som bara väntar att få lösas, och undervisningen ska ge ledtrådarna”, skriver en av mina

språkkollegor i en tidningsartikels kommentar om matematikundervisningen i skolan.
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Intervjuer och enkäter med förra årets

naturvetenskapliga avgångsklasser

Tre avgångsklasser från naturvetenskapliga programmet intervjuades och besvarade en

tillhörande enkät i slutet av utbildningen, förra året. Vi spelade in klassintervjuerna med hjälp

av digitalkamera. Därefter fick eleverna fylla i enkäten för att beskriva de arbetsformer de

hade mött under skoltiden. Utöver det fick eleverna nämna åtminstone två för- och nackdelar

med att organisera undervisningen på det där viset.

3.2.3. Utvärdering

Årskurs 3 eleverna.

Den ena av avgångsklasserna hade en mer lärarstyrd undervisning, enligt elevernas åsikt.

Läraren planerade hur tiden skulle användas, gemensamma genomgångar varvades med

elevernas individuella arbeten. Inga läxor, förutom i vissa fall egen hemläsning för att hålla

undervisningstakten. Lärarens upplägg uppfattades av eleverna som väl strukturerat och

fungerande. Eleverna skrev gemensamma prov och blev informerade om provtillfällena med

god framförhållning.

De två andra avgångsklassernas elever, upplevde undervisningen som fri och individuell.

Individuella genomgångar ersatte de gemensamma. Delvis i den ena och helt och hållet i den

andra av de två sist nämnda klasserna. Självständigt arbete och inga av läraren givna läxor

förutom det eleverna själva planerade göra hemma för att bli klara med. Eleverna skrev

individuellt sina kapitelprov och i slutet av kurserna nationella prov, under och utöver

lektionstiderna. Lärarna fanns också till hands för eleverna utöver de schemalagda

lektionstiderna, enligt överenskommelse dem mellan, samt var involverade i elevernas

veckoplaneringar.

Fördelarna, för den första av de tre klasserna, bestod i av att eleverna hann med de

planerade kurserna, arbetade intensivt och kunde få hjälp av varandra därför att de arbetade

mestadels med samma avsnitt i boken. De gemensamma genomgångarna hjälpte till att tiden

för kurserna användes på rätt sätt, enligt eleverna. Man fick kontroll över hur man jobbade

själv och läraren hjälpte till mycket. Ingen kom efter.

Att jobba fritt samt själv bestämma takten och provtillfällen ansågs, av de eleverna i den

andra gruppen, bidra till mindre stress och ledde till högre betyg. Man skrev prov när man var
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redo för det. Att lära sig ta successivt ansvar för sina egna studier samt planera på egen hand

inför eventuella kommande högskolestudier värderades högt. Man behövde inte vänta på

andra elever i gruppen ifall man var klar och ville läsa vidare. Via individuella genomgångar

kunde man få bättre hjälp av läraren. Man kunde fritt ställa egna frågor till läraren, en typ

personlig hjälp, utan att någon annan lyssnade. De elever som behövde mer tid till vissa

avsnitt kände inte heller påfrestningar för att bli klara. Det blev enklare på så vis att planera

också andra ämnen. Provet i matte kunde avvakta en liten stund vid hög belastning.

Att hålla i planeringen tycktes vara svårt. Att planera bort och skjuta på matten och

därmed halka efter var för enkelt. Ännu svårare kändes det att komma tillbaka. Disciplinen

saknades tidvis och ansvarsbördan blev direkt för tung. Tog man det lugnt i början, trots

lärarnas uppmaningar, blev negativ stress ett faktum i slutet. Trots lärarnas engagemang

upplevde ett fåtal av eleverna svårigheter med att få kontakt med läraren i alla lägen.

Individuella genomgångar tog ibland för mycket tid för läraren. Elevernas tålamod sattes

på prov. Gå vidare genom att exempelvis ta en annan uppgift eller en ny teoridel för att testa

om det fungerar, vänta på läraren eller strunta helt och hållet i arbetet, dessa var valen för

eleverna.

Enformigt arbete med tidvis för högt tempo som alla inte klarar av, hör till nackdelarna

enligt den första klassen. Svårt att hänga med i genomgångarna för dem som inte har det så

lätt i ämnet och vice versa. Man halkade efter och det kändes nervöst inför provtillfällena.

Proven kolliderade med andra ämnenas uppsatsinlämningar och provskrivningar. Fick

man IG på något prov var man ur fas och det blev svårt att komma tillbaka. Det gick inte att

skjuta fram proven. Missade man någon gemomgång blev det svårt att reparera. Man var van

vid läraren. Lärarens egen uppfattning om vissa avsnitts svårighetsgrad stämde inte alltid med

elevernas vilket gjorde det svårare att följa med i planeringen.

Årskurs 1 eleverna.

Av 26 elever som skrev öppna utvärderingsbrev till mig var 22 väldigt positiva både till att

börja matematikstudier på gymnasiet med matte B och till den arbetsvariation vi har använt

oss av. Två elever upplevde däremot övergången annorlunda. Dels hade det ibland gått för

fort och dels hade de saknat Ma A kunskaper, enligt eleverna själva. Risken för att få ett

sämre betyg fanns med i bilden. Inga invändningar existerade däremot mot de tillämpade

arbetsformerna och arbetssätten. Två elever hamnade mellan de här grupperna genom att

försöka se både för- och nackdelar.
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Suverän start, bra idé, roligare matte, intresseväckande och utmanande, man lär sig tänka

annorlunda, ingen stress och man blir inte uttråkad med samma typ av uppgifterna är enbart

några av elevernas positiva tankar. Grupparbetens upplägg var roligt, lärorikt och

inspirerande. Viktigt att få möjlighet att ta del av varandras idéer, tankar och kunskaper. Kul

med svåra gruppuppgifter.

Gruppredovisningarna inför hela klassen var ibland tråkiga. Speciellt då alla elever i

grupperna redan hade kunnat svaren. Läxorna bekräftade om man hade lärt sig eller inte. God

balans mellan antalet lektionsgenomgångar och elevernas individuella arbeten med läroboken.

Känguruuppgifter samt deltagandet i den nationella kängurutävlingen ansågs bidra till att

utveckla elevernas logiska tänkande vid problemlösningar. Samarbetet mellan eleverna fick

en annan dimension. Att diskutera och använda rätt matematiskt språk blev en av vägarna till

lösningen.

3.3. Den tredje aktionen

3.3.1. Metoder

På byggprogrammet problematiseras samt infärgas delvis undervisningen mot programmets

karaktär. Metoderna består av fältanteckningar och elevutvärderingar. Byggprogrammets

lärare involveras genom konstruerandet av elevuppgifterna och besök på

matematiklektionerna då uppgifterna bearbetas.

3.3.2. Genomförande

Samarbetet med två lärare som jobbar på skolans byggprogram har inlett en diskussion om

hur bra byggeleverna klarar sig med den matematik som de läser i skolan, på praktikplatsen

där de bygger sina små hus. För att öka elevernas förståelse om den matematiska

tillämpningen kom vi överens om att träffas för att diskutera möjligheter. Träffen inleddes

med en rundvandring med syftet att bekanta mig med det eleverna håller på med. En

kärnämneslärare, en lärare i svenska och jag väckte direkt elevernas nyfikenhet. De berättade
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ivrigt om sina små hus, vad de höll på med och hur planerna såg ut. De flesta av eleverna

tyckte att de redan hade stött på några matematiska klurigheter vid byggandet, men de hade

inte funderat på att ta dem till skolan. Byggläraren berättade utifrån sina egna erfarenheter på

skolan och det aktuella läget var svårigheterna kunde ligga. Vi kom på att det var oerhört

viktigt för eleverna att se kopplingen mellan skolmatematiken och det praktiska arbetet. Att få

en bild av att skolmatematiken inte lever ett eget liv för sig själv utan kan, får och bör

användas även utanför skolans väggar kan i sin tur öka elevernas lust till engagemang såväl i

skolan som på praktikplatsen. Vid den andra träffen tog vi några foton vid byggarbetet och

formulerade några tänkbara uppgifter till eleverna. Uppgifterna skickades i sin tur till

byggprogrammet för en slutlig granskning.

Eleverna fick i uppgift från skolan att vara mer observanta på all matematik de möter vid

byggandet, skriva ner den och lämna in frågorna antingen till mig eller till lärarna på

byggprogrammet. På det viset hoppades vi fånga upp fler matematiska problem för att

analysera dem på matematiklektionerna eller på byggprogrammet.

Syften:

• Få till stånd en naturlig koppling mellan kärn- och karaktärsämnet.

• Öka elevernas medvetenhet om matematikens plats och roll på bygget

• Få igång ett ämnesöverskridande verklighetsanknuten projekt

• Problembaserat lärande med utgångspunkt i praxis.

• Uppfylla kraven på mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad

(Ma A) kurs:

o kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av

betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

o med och utan tekniska hjälpmedel med omdöme kunna tillämpa

sina kunskaper i olika former av numerisk räkning med

anknytning till vardagsliv och studieinriktning

o ha fördjupat kunskaperna om geometriska begrepp och kunna

tillämpa dem i vardagssituationer och i studieinriktningens övriga

ämnen

o vara så förtrogen med grundläggande geometriska satser och

resonemang att hon eller han förstår och kan använda begreppen

och tankegångarna vid problemlösning

• Minska lärobokens dominans i matematikundervisningen
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Arbetet med uppgifterna går till så att en uppgift delas ut till varje elev i början av

arbetsveckan. Eleverna försöker individuellt lösa uppgiften under hela veckan. De tar med

lösningsförslag till nästa veckas matematiklektion. Eleverna delas upp i sina arbetsgrupper

från byggprogrammet och får tid först att presentera sina individuella lösningar, därefter att

diskutera andras försök och till slut att samsas om en gemensam lösning inom gruppen.

Grupperna i sin tur redovisar lösningen på tavlan inför hela klassen.

3.3.3. Utvärdering

Elevutvärderingen, gjord i samband med någon av uppgifterna visar elevernas totala positiva

arbetsuppfattningar i båda klasserna. Värderingar som bra och mycket bra, roligt, lärorikt,

nyttigt, användbart, kul, klurigt samt lite svårt i början är enbart några av de nämnda som

eleverna skrivit i form av öppna brev till oss lärare. ”Bra sätt att arbeta för det är detta vi

behöver kunna när vi bygger. Det är en bra läxa”, skriver en av eleverna.

Variationen mellan individuellt jobb, grupparbete och redovisningen inför hela klassen på

tavlan anses av eleverna väldigt lärorik. Man diskuterar matematik och byggande på samma

gång. Man lär sig av varandra tar till vara varandras tankar och idéer. ”Användbart i

framtiden, jag har lärt mig mycket av det”, tycker en annan elev. Samtidigt som eleverna inser

att det finns en naturlig koppling mellan matematiken i skolan och byggplatsen, vilket

underlättar elevinlärningen på både i skolan och på arbetsplatsen, uppfylls de flesta av de

ovan nämnda syften med aktionen.

3.4. Dagboks reflektioner

Matematiklärarna från en av kommunens högstadieskolor besökte gymnasieskolan. Två av

lärarna följer med mig hela dagen. En tredje lärare kommer till oss efter att ha gjort besök på

MRC. Besöket återges klassvis.



49

SM 1,2,3.

Jag och min kollega, som båda delar ansvaret för undervisningen i de här klasserna, berättar

först för grundskolelärarna om bakgrunden kring individualiseringen. Alla elevernas

lektionstimmar, enlig timplanen, har man slagit ihop och satt två matematiklärare för att helt

och hållet individualisera undervisningen mot eleverna. Eleverna från hela programmet håller

på med olika sporter på elitnivå och brukar vara borta ifrån skolan då träningar, läger och

tävlingar äger rum. Detta medför att deras undervisningsbehov ser lite annorlunda ut. Kortare

och längre uppehåll med skolarbetet gör att de tvingas ställa om flera gånger om året. Ett

tidigare inläst avsnitt i ämnet kan lätt vara borta när eleven kommer tillbaka till skolan. Det

gäller för lärarna att tålmodigt bemöta deras lägesbehov. I motsatt till detta kan det hända att

elever självmant läser utanför skolans väggar vilket även måste bemötas med passande

arbetsmetoder och arbetssätt. Deras skolaktivitet och kunskapsinhämtning kan m a o uppvisa

stor variation.

BP 1b.

Lektionen inleds med känguruuppgifterna som eleverna har jobbat under veckan. En

gemensam analys tillämpas och eleverna får nya uppgifter till nästa vecka. Därefter jobbar de

på egen hand, individuellt.

NV 1a.

Förra veckans känguruuppgifter tas upp och därefter hemläxan.

Eleverna delas därefter upp i grupper om fyra, totalt 7 grupper, där de får tre problem att lösa.

Problemen hör till ekvationssystemets avsnitt vilket behandlades veckan tidigare. Tanken är

att grupperna ska samlas 15 minuter före lektionens slut för att redovisa sina resultat.

Lärarna går runt och lyssnar på grupperna utan större inblandning. Eleverna utmanas rejält i

uppgift 2 där de får 3 ekvationer med 3 okända variabler, ett problem som passar sig bättre på

en högre skolnivå. En elev frågar mig, kort efter att man börjat jobba i grupper, om det skulle

gå att beräkna en variabel från den första ekvationen och sätta in den i de två andra

ekvationerna. På det viset kunde man få det man var bekant med, enligt eleven. Vid

slutdiskussionen lyckas dessutom en annan elev visa hur man eliminerar två av variablerna ur

ekvationssystemet med en väl anpassade multiplikation. Sedan är det inga problem säger

eleven, detsamma vi haft tidigare.

Efter att eleverna gick, stannade vi lärare och diskuterade lektionen. Det framgick klart

hur stort engagemang eleverna har visat under lektionen. Att knäcka problem har visat sig
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intressera dem speciellt mycket. Dessutom märker man att det matematiska språket i gruppen

har en central och avgörande roll. Det diskuteras, analyseras och utvärderas. Eleverna tvingas

på sätt och vis prata matematik och uttrycka sig matematiskt för att ställa frågor eller endast

diskutera i gruppen. Två av tre problem blev lösta och en grupp lyckades med alla tre.

Utmaningen gjorde att eleverna lyckades lösa problem som låg nivåmässigt över

gymnasieskolans nivå. Att utmana eleverna med problem kan man lyfta dem mycket mer

jämfört med det vanliga läroboksräknandet. Man ska däremot vara väldigt noga med valet av

uppgifter vid lektionsplaneringen så att de i god mån motsvarar det eleverna håller på med. En

koppling bör finnas.
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4 Diskussion

Matematikundervisningens utveckling tycks inte ha lyckats svara mot de stora

skolförändringarna i slutet 1900 och i början av 2000 talet. Marknadstänkandet,

elevunderlagets natur och bredd samt ämnets karaktärs omställning, orsakad av olika faktorer,

har flyttat utvecklingsinriktningen för eleverna från att klara av matematiska färdigheter till

att lära sig att tillämpa, kommunicera och lösa problem av olika slag. Kunskapssynens

vandring från den asociationistiska till den konstruktivistiska förstärker den här

uppfattningen. Frågan är enbart hur mycket den ena kunskapssynen är beroende av den andra.

Den ena utesluter inte den andra utan snarare tvärtom. Elevernas inlärning blir allt mer av den

atomistiska typen i stället för den holistiska (se 13) med lotsningen som utgång. Nationella

prov testar i allt högre grad elevernas förståelse-, tillämpnings- och problemlösningsförmåga

jämfört med de matematiska färdigheterna, speciellt till högre betyg än godkänt (se 31).

Läroböckernas upplägg ligger däremot inte i motsvarande grad i samma linje.

Under kursernas gång utvecklas elevernas problemlösningsförmåga inte till den nivå som

krävs för att klara av soluppgifterna på ett nationellt prov och därmed prestera på topp. En

känsla av misslyckandet i slutet av kursen trots relativt goda prestationer dessförinnan. Den

röda tråden i utbildningen bör huvudsakligen vara att undervisningsstoffet som har behandlats

samt tränats in ska testas, vilket inte är fallet här. En anledning till för att frigöra sig delvis

ifrån läroboksberoendet (se 30,31) och tänka om. I och med att målen för kurserna är givna,

både de allmänna och förhoppningsvis de lokala, återstår enbart att fokusera på valen mellan

passande arbetsformer och arbetssätt som i sin tur bör leda till elevernas bättre stoffkännedom

och starkare prestationer på de nationella proven. Kursmålen verkar svara mot spikmetodens

inlärningsprinciper (se 13), trots påstådda tolkningssvårigheter, medan elevernas uppfattning

om läroböckernas upplägg samt lärarnas sätt att lära av vardagen ligger närmare

skruvmetodiken.

IMU projektets prägel med individualiseringen visar sig väldigt starkt i matematik-

undervisningen och förstärks med de konstruktivistiska kunskapssyns idéerna (se 9).

Reflektionsgrupperna, lärarnas och elevernas intervjuer samt fältanteckningarna genererar

individualiseringsfrågan utifrån privata tolkningar av individualiseringsbegreppet (se 40,

43, 44). Den brinnande frågan blir explicit genomgångarnas såväl existens som

längd (se 12,14).
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Ekenstams heuristiska form förekommer mest (se 17) under genomgångarna på tavlan. Finns

det inga genomgångar ihop med hela klassen eller mindre elevgrupper anses undervisningen i

ämnet vara helt och hållet individualiserad. Begreppet individuella genomgångar med

eleverna kommer in i bilden. En total kunskapsspridning blir faktum i klassen. Flera

matematikkurser inom programmet slås ihop och eleverna arbetar så gott som uteslutet

individuellt inom de här kurserna. Fördelarna och nackdelarna har redan behandlats delvis via

elevernas intervjuer (se 44) medan ett av lärarnas reflektionstillfällen har mynnat ut i

frågeställningen om det överhuvudtaget går att individualisera matematikundervisningen

utifrån den rådande skoltraditionen (se 40). Där det förekommer genomgångar anses

individualiseringsgraden bero på genomgångarnas längd. Ju längre genomgångar desto

mindre tycks individualiseringen har slagit igenom samt som den gamla kateder-

undervisningen har fått fotfäste (se 12, 14, 40). Att lärarna arbetar enskilt med eleverna när

eleverna räknar i boken anses inte höra till individualiseringsstrategin. Vad individualiserings-

begreppet står för, diskuteras aldrig mellan lärarna. Viktigt att skilja begreppen tyst räkning

med individuell handledning och individualiserad undervisning åt (se 17-20). En känsla av att

under manteln för individualiserad undervisning egentligen gömmer sig tyst räkning med

individuell handledning.

”Det kvittar egentligen” som en av eleverna säger. ”Hade jag jobbat annorlunda så hade

jag anpassat mig ändå”. Precis i linje med lärarnas uppfattning om hur de arbetar. De anses ha

mer eller mindre individualiserat undervisningen trots allt. Inget konstigt med tanke på hur

mycket som skiljer metoderna mellan. Elevernas eget arbete förekommer i vilket fall som

helst. Lärarnas hjälp och stöd fungerar oavsett om det gäller någon enstaka uppgift eller

teoridel. Det som skiljer är planeringen hur det hela ska gå till. Vem står för den? Läraren,

eleven eller samarbetet mellan? Fungerar det? Hinner läraren? Hinner eleven? Vad ska de

hinna med?

Vill vi verkligen individualisera matematikundervisningen, utan att tillämpa de gamla

traditionella metoderna, bör det ske genom att anpassa undervisningsmaterialet till varje elevs

behov vilket inte enbart sätter arbetsformer och arbetssätt i fokus utan även utmanar den

gamla skoltraditionen vi har idag. Tanken blir ännu mer aktuell ihop med Lazears två av

möjliga fyra viktiga steg vid undervisningstillfällena (se 16). Medvetenhet om att det finns

flera olika sätt att lära sig samt tillägna sig kunskap och lärarens lektionsplanering som ska

underlätta ett varierat lärande. Enligt Lazears tumregel ska det finnas minst fem olika sätt att

lära sig för att låta intelligenserna samspela, en palett av inlärningsmöjligheter i

undervisningssituationerna. Inget konstigt att samma tema plötsligt dök upp och diskuterades
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på en av lärarnas reflektionsstunder (se 38, 39) utan mitt eget initiativ. Lärarens

lektionsplanering får en annan dimension (se Dahland s 19).

Elevgrupperingarnas förekomst verkar vara sällsynt företeelse i skolan bortsett då

eleverna samarbetar självmant för att hjälpas åt vid lösandet av uppgifterna. Inga

elevgrupperingar i speciella syften existerar heller (se 18) i verkligheten. Däremot kopplas

reflektionsmässigt idéerna om inlärningsstilar och speciella elevgrupperingar (se 39) av

lärarna.

Att lärarna ofta saknar lektionssyftet på vägen till klassen kan tolkas både utifrån den

tänkta individualiseringsmodellen där läraren fungerar mer som handledare, utifrån den

bristande lektionsplaneringen (se Madeleine s 19) och utifrån den väntade avstämningen med

eleverna i klassen.
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5 Framtidsblickar

Utan tvivel om lärarnas enorma undervisningsengagemang, vilja att göra ett gott arbete och

hjälpa så många elever som möjligt återstår ändå mycket att vinna genom att samarbeta med

ämneskollegor i matematikundervisningen. Å ena sidan krävs det att man lägger ännu mer tid

till lektionernas planering, organisering och genomförande utifrån vilka elevgrupper

läraren/lärarna träffar, vilket innehåll behandlas samt vilka arbetsformer och arbetssätt

tillämpas. Lärandesituationer samt stoffinnehåll bör diskuteras mer mellan lärarna och

relateras till de elevgrupper man jobbbar med. Reflektionsstunderna och reflektionstillfällena

bör ingå som en nödvändig ingrediens i matematikutvecklingen.

Skolårets erfarenheter av att börja gymnasiets matematikstudier med Ma B kursen å ena

sidan, behjälpt med parallella och nödvändiga kompletteringar ur Ma A, samt variera

undervisningen och lärarnas reflektioner om inlärningsstilar på reflektionsträffarna å andra

sidan har väckt en ny undervisningsidé på det naturvetenskapliga programmet. Idén går ut på

att nästa skolårs årskurs 1 elever, enligt nuvarande prognos ca 64, ska uppleva en rik

undervisningsvariation av arbetsformer och arbetssätt utifrån de inlärningsstilar som passar

eleverna bäst. Planenligt ska tre lärare stå för variationen och arbeta tätt tillsammans. Samma

undervisningsmål behandlas fast på olika sätt, på olika positioner av olika lärare och elever.

 En väg att gå för att berika matematikundervisningen på de yrkesförberedande

programmen tycks ha visat sig vara att genom samarbetet med lärarna på programmet

kartlägga vilken typ av matematik eleverna både stöter på under utbildningens gång och

behöver yrkesmässigt efter skolgången. Därefter kan man planera realisering tillsammans

inom ramen för den (de) befintliga kursen (kurserna). Arbetslagsvisionen upplever en ny

renässans. För att komma ännu längre bör också utformningen av nationella prov förändras

och ta hänsyn till de olika yrkesförberedande programmens natur. Att ha en typ

programinfärgning på våra nationella prov i allmänhet och fokusera på soluppgifterna i

synnerhet kan bidra till elevernas bättre förståelse, ökat intresse och erfarenhetsnytta.

Fördelaktigt kan också vara att skapa en möjlig korrelation mellan kursböckerna, målen och

de nationella proven.   
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