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Sammanfattning
I gymnasieskolans matematikundervisning används främst en metod. Först gemensam genomgång,
sedan enskild räkning i läroboken som är uppbyggd av exempel följt av liknande arbetsuppgifter.
Jag läste en uppsats som handlar om hur man kan använda utomhuspedagogik i
matematikundervisningen i gymnasieskolan. Alltså finns det lärare som arbetar även med andra
metoder. Syftet med min undersökning är att ta reda på hur några lärare som aktivt använder andra
arbetssätt än det traditionella i undervisningen arbetar, vad de finner för fördelar med metoderna
samt vilka hinder de stött på i planering och genomförande. Hur arbetar dessa lärare med
annorlunda arbetssätt i matematikundervisningen? Vilka fördelar finner de som de inte finner i den
traditionella undervisningen? Vad är det som kan göras med annorlunda arbetssätt men inte med
traditionellt arbetssätt? Vilka hinder mot att arbeta med annorlunda arbetssätt har läraren stött på?
Jag har intervjuat lärare som bl a arbetar kommunikativt, laborativt och problemlösande. Jag har
funnit många fördelar med arbetssätten. T ex tror lärarna att eleverna mår bättre och att de lär sig
sådant de inte lär sig i den traditionella undervisningen. De flesta hinder mot att arbeta med
annorlunda arbetssätt kan relateras till att arbetsmetoderna är nya för lärarna.

Sökord: matematikdidaktik, annorlunda arbetssätt, utomhuspedagogik.
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1 Inledning
Under mina praktikperioder har jag uppmärksammat att det finns en undervisningsmetod som är

starkt dominerande. I många fall använder matematiklärarna denna metod som enda metod.

Lektionsplaneringen följer ganska strikt lärobokens upplägg (se även Skolverket 2003). Lektionen

börjar med en tavelgenomgång av ett område ur läroboken som ska behandlas under lektionen och

fortsätter sedan med individuell räkning ur läroboken. Lärarna går under tiden runt i klassrummet

och hjälper eleverna. Läroböckerna uppmuntrar inte så stor variation av arbetssätt. Det vanligaste är

att det först finns några exempel som visar en metod man kan använda för att lösa en viss typ av

problem. Sedan följer många likadana övningsproblem för eleven att räkna. Dessa uppgifter skall

lösas med samma metod som exemplet. De första uppgifterna är lätta för att sedan bli lite

krångligare. Sist följer uppgifter som, var och en med en liten text, sätts in i en situation (se

Berggren & Lindroth 1998, Runesson 2004).

I kursen Matematikdidaktik 5 p vid Umeå Universitet funderade vi mycket över hur lektionerna bör

läggas upp för att skapa bästa möjliga inlärningssituation för så många elever som möjligt. Vi var

då överens om att lektionerna skulle varieras på många olika sätt. Vi ansåg att laborationer var en

bra metod att konkretisera och översätta matematiken till elevernas begreppsvärld. Vi tyckte att

problemlösning var en stimulerande metod att lära sig använda matematiken och öka

självförtroendet hos eleverna. Vi funderade på om det fanns ytterligare metoder som var användbara

i matematikundervisningen.

Vintern 2004 gick jag kursen Outdoor education vinter 5 p. Outdoor education är en undervisnings-

metod som går ut på att ta undervisningen ut från klassrummet och använda uterummet som

läromiljö. Begreppet utomhuspedagogik kan sägas vara en svensk översättning av outdoor

education men det svenska begreppet är inte lika väl rotat. Utomhuspedagogik kan vara att ha

lektioner i en skog, men det kan lika gärna vara att använda stadsmiljön eller skolgården. Det är inte

bara arbetet som sker i dessa miljöer, arbetsuppgifter och material hämtas också ofta härifrån.

Lärarna på kursen påstod att man kunde använda utomhuspedagogik till undervisning i alla ämnen

och med elever i alla åldrar. När jag tvivlande frågade om hur man kunde göra detta med under-

visningen i matematik på gymnasiet fick jag en 60-sidors uppsats på bänken. Kan man lära in

matematik ute? - En studie vad avser ekvationsbegreppet i gymnasieskolans kurs Matematik A, var

titeln. Uppsatsen fångade mitt intresse. Författarna hade kommit fram till att utomhuspedagogik var

inte bara en möjlig utan en bra arbetsmetod för att lära sig ekvationsbegreppet. Kan man till och

med använda utomhuspedagogiska metoder i matematiken på gymnasiet så måste det finnas

obegränsade möjligheter att variera undervisningsmetoder (se även Jansson & Lundberg 2003).
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Kurserna hade väckt mitt intresse för annorlunda arbetssätt. Vad finns det för nackdelar med att

enbart använda sig av traditionella undervisningsmetoder? Vad finns det för fördelar med olika

arbetssätt? Vilka hinder kommer jag att stöta på när jag vill arbeta med något annorlunda arbetssätt i

min undervisning?

Mitt syfte med denna undersökning är att ta reda på hur några lärare som aktivt använder andra

arbetssätt än det traditionella i undervisningen, arbetar, vad de finner för fördelar med metoderna

samt vilka hinder de stött på i sitt genomförande av undervisning med annorlunda arbetssätt.

2 Bakgrund

2.1 Varierade undervisningsmetoder

I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) står att ”läraren skall låta eleverna pröva olika

arbetssätt och arbetsformer” (Utbildningsdepartementet 1994 §2.3) men det står inte precis vilka

arbetssätt läraren kan använda sig av. Detta är upp till skolorna och läraren. Matematiken i skolan

består till stor del av mekaniskt räknande (Skolverket 2003) där eleven visserligen får god träning i

att räkna men inte i att analysera och lösa problem, argumentera för sina lösningar eller befästa

begrepp. Det viktigaste för många elever på högstadie- och gymnasieskolan blir att hinna med i

boken, följa planeringen som läraren har bestämt, att klara proven och att få så höga betyg som

möjligt. Många elever har den uppfattningen att betyget beror på hur många uppgifter i boken man

hunnit räkna, inte hur bra kunskaper man har (Skolverket 2003).

Ofta räknar eleverna oreflekterat och löser uppgifterna utan att förstå vad de gör eller hur de ska få

användning för det (Skolverket 2003). På detta vis kan målen i matematik inte nås (Matematik - ett

kommunikationsämne 1996). Det är alltså viktigt för lärare att känna till många olika arbetssätt och

arbetsformer och planera olika undervisningsmetoder som passar bra vid olika tillfällen. Ändå är det

inte många lärare som tycks göra detta.

”För att förstå och se glädjen med den abstrakta matematiken behövs konkreta och praktiska

tillämpningar. Att få in mer av praktisk tillämpning i matematikundervisningen efterlyses både på

grundskolan och på olika program på gymnasieskolan, även på naturvetenskapsprogrammet (NV)”

(Skolverket 2003, s30).

Skolverket har i sin undersökning ”Lusten att lära” intervjuat lärare för att ta reda på hur de planerar

för att nå målen i matematikundervisningen. ”Två förhållningssätt träder fram i intervjusvaren: att

låta ett läromedel stå för måltolkning, arbetsmetoder och uppgiftsval, vilket är det i särklass
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vanligaste förhållningssättet i matematikämnet eller att utgå från kursplanens strävansmål och upp-

nåendemål och planera en variationsrik väg som leder fram mot målen med hjälp av olika slags

läromedel och arbetssätt, vilket enligt intervjuer och observationer är ovanligt inom matematiken”

(Skolverket 2003, s39).

När Lindström och Pennlert (2004, s41) listar upp de kompetenser en lärare bör ha tar de med att

kunna variera metoder för undervisning och lärande. De påpekar att variation i undervisningen

generellt gynnar inte bara elevers möjligheter att lära utan även deras lust att lära (Lindström &

Pennlert 2004). Detta betonas även i Skolverkets undersökning om elevers lust att lära matematik:

”Variation, flexibilitet och att undvika det monotona i undervisningen är viktigt för lusten att lära.

Formen för inlärning behöver växla för att tillgodose elevers olika sätt att lära. Det gäller såväl

innehåll, relevanta arbetsformer, arbetssätt och läromedel” (Skolverket 2003, s30).

2.1.1 Varierade undervisningsmetoder gör att undervisningen når fram till fler

elever…

Alla elever har olika bakgrund. De har olika erfarenheter och kunskaper med sig i ryggsäcken.

Dessa tidigare kunskaper påverkar hur eleven uppfattar sin omvärld (Lindström & Pennlert 2004).

Vissa elever trivs bra med ett arbetssätt som inte alls passar för andra (Skolverket 2003). Eleverna

behöver inte bara få olika lång tid på sig, de behöver också möta innehållet på olika sätt (Runesson

1996). Läroplanen för de frivilliga skolformerna betonar att ”undervisningens uppläggning, innehåll

och arbetsformer anpassas efter elevernas skiftande behov och förutsättningar”

(Utbildningsdepartementet 1994 §2.6). För att skapa en så bra inlärningssituation som möjligt för

alla elever måste man alltså, som det står i läroplanen, arbeta med en variation av arbetssätt. ”Olika

elever/elevgrupper behöver olika innehåll och arbetsmetoder för att nå målen i olika

ämnen/ämnesområden, inklusive matematik” (Skolverket 2003, s24).

Det finns elever som mött så mycket motgångar inom matematikämnet att de fått väldigt dåligt

självförtroende. Att lärarna arbetar för att skapa bättre självförtroende hos eleverna är viktigt enligt

läroplanen för de frivilliga skolformerna. (Utbildningsdepartementet 1994). Termen matematik-

skadad använder Berggren och Lindroth för de elever som fått dåligt självförtroende på grund av

allt för många misslyckanden i matematiken (Berggren & Lindroth 1998). De påstår att det

viktigaste i mötet med dessa elever är att vara öppen för nya arbetsmetoder. Laborativt arbetssätt är

bra för alla elever men speciellt bra för de matematikskadade.



4

2.1.2  … och att varje elev får djupare kunskaper

Lärande innebär enligt fenomenografin en förändring i sättet att uppfatta fenomen. För att förstå

något måste vi se och erfara på många olika sätt och med stor variation (Runesson 1999). Kunskap

kan ses som en förändring i tänkandet kring ett fenomen (Marton 1997), (Lindström & Pennlert

2004). Flera forskare har kommit fram till att den traditionella undervisningen skapar en skräm-

mande liten förändring i tänkande hos eleverna (t ex Marton 1997, Dahlgren 1996). En viktig

uppgift för läraren är alltså att skapa aktiviteter av olika slag som gör sådan förändring. Det är

viktigt med variation på alla plan. Varierade undervisningsmetoder ger bättre chans att förstå på

olika sätt och skapar därför en bättre inlärningssituation för eleverna. Dessutom kan det lätt bli

enformigt och tråkigt om man fastnar i ett enahanda mönster (Skolverket 2003).

Under rubriken kunskaper och lärande i Lpf 94 står: ”Kunskap kommer till i olika former -- så som

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet -- som förutsätter och samspelar med varandra. Under-

visningen får inte ensidigt betona den ena eller den andra kunskapsformen” (Utbildningsdeparte-

mentet 1994 §1.2). Traditionellt har matematikundervisningen varit starkt inriktad på att utveckla

färdigheter så som utföra beräkningar, förenkla uttryck och lösa ekvationer (Skolverket 2003).

Berggren och Lindroth beskriver att uppgifterna i läroböcker i matematik tränar exakt det som finns

i exemplet och att eleverna på så sätt kan kopiera en metod. Författarna menar att eleverna nöter in

matematik utan att skapa förståelse då man arbetar på detta vis. Matematiken kommer då endast

bestå av verktyg för att kunna räkna. De anser att det är bättre att göra tvärtom, börja med uppgifter

som kräver förståelse och matematiskt tänkande (Berggren & Lindroth 1998).

2.1.3  Att arbeta kommunikativt

Ofta sitter elever och arbetar enskilt med uppgifterna i boken. Mycket mer sällan förekommer

grupparbeten eller annan kommunikativ undervisning i matematiken på gymnasiet. I läroplanen för

de frivilliga skolformerna står bl a att skolan skall utveckla elevernas kommunikativa och sociala

kompetens och att eleverna skall lösa problem både självständigt och tillsammans med andra

(Utbildningsdepartementet 1994). Dessutom skall eleverna utveckla sin förmåga att arbeta

tillsammans med andra. Tyst räkning är enligt Berggren & Lindroth (1998) en av de största

orsakerna till att elever kan dölja sina problem med matematik en längre tid. De påstår att grupp-

arbeten tvingar fram samtal mellan eleverna och dessa samtal ger läraren väldigt bra insikt om

djupet och kvalitén på elevernas kunskap.

I Skolverkets undersökning ”Lusten att lära” framhålls att eleverna behöver utrymme i

undervisningen att förklara hur de tänkt då de löst uppgifter och att de behöver delta i samtal kring

matematik som ett led i att utveckla sitt matematiska språk, tänkande och sin matematiska förståelse
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(Skolverket 2003). Att utveckla språket är viktigt för människans hela situation. Det hjälper

eleverna att utveckla ett matematiskt tänkande. När eleven får förklara hur han/hon tänker för en

klasskamrat eller lärare blir tankarna inte bara synliga för den som lyssnar utan även för eleven

själv. Många gånger hör eleverna själva när något är fel och kan när han/hon berättar finna sina

problem. Genom att tala matematik kan både eleven och läraren förstå bättre hur eleverna tänker

(Runesson 1996).

Eleverna kan genom samtal med varandra förstå att det finns olika sätt att förstå matematiken. De

kan lära sig reflektera över sitt tankesätt och välja ut det enklaste sättet att lösa ett specifikt problem

(Runesson 1996). Läraren får också lättare att anpassa undervisningen och får en förståelse för vad

eleverna inte förstår. ”Eleverna anser att lärare borde ha mer kunskap om hur elever kan tänka om

matematik och om att elever kan tänka på olika sätt i matematik” (Skolverket 2003, s50). Wistedt

(1996) påpekar dock att det finns gränser för vad kommunikation kan bidra med när elever lär. Hon

betonar att lärarens roll är att hjälpa eleverna förstå hur de tänker och att kunna förklara det för

andra. Detta är viktigt och svårt. Wistedt påpekar också att det finns en risk att läraren tror att det

räcker med att lämna tillfälle för eleverna att förklara för varandra hur de tänker.

2.1.4  Vikten av att ha en bred kunskap om arbetsmetoder

Jank och Meyer (1997) diskuterar vikten av att kunna distansera sig från sin undervisning för att

analysera den och utveckla den till det bättre. Genom att analysera och utvärdera kan läraren hitta

delar i sin undervisning som behöver förbättras. För att förbättra undervisningen krävs att läraren

testar nya arbetssätt och arbetsmetoder och utvärderar igen. Successivt kan då läraren utvecklas.

De flesta lärare har ett syfte med sin undervisning, de vill att eleverna ska nå en viss kunskap men

de arbetar med metoder som leder till en annan typ av kunskap som inte stämmer överens med

syftet (Entwistle 1996). Det är viktigt att lärarna reflekterar över vilka undervisningsmetoder de ska

använda för att eleverna ska nå målen och få den typ av kunskap som är önskvärd. ”En uppgift eller

ett problem bör inte väljas för dess egen skull utan för vad den är till för i lärandeprocessen”

(Matematik, ett kommunikationsämne 1996, s16). Metoden bör väljas efter vilka kunskaper eller

vilken typ av förståelse man vill åstadkomma (Marton 1997). Många av de nationella målen t ex att

eleverna skall kunna analysera och kritiskt bedöma problem för att självständigt kunna ta ställning i

frågor eller att skolan skall utveckla elevens kommunikativa och sociala kompetens (Utbildnings-

departementet 1994), kan inte nås via enskilt arbete i en bok (Runesson 1996). Läraren bör då

skaffa kunskaper om olika arbetsmetoder för att nå dessa mål. Verksamma lärare bör diskutera hur

undervisningen kan se ut i olika situationer, lyssna på varandra och dela med sig av sina

erfarenheter (Berggren & Lindroth 1998).
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Skolverket kommer i sin rapport ”Lusten att lära” (Skolverket 2003) fram till att utbildningens

kvalitet kan förbättras genom att den i högre grad karakteriseras bl a av följande:

• Mer varierad undervisning.

• Större utrymme för fantasi, kreativitet och nyfikenhet.

• Uppgifter som utmanar, både läroboksbaserade och hämtade från autentiska situationer.

• Fler inslag av praktiska tillämpningar och konkreta upplevelser av den abstrakta

matematiken.

• Fler representationsformer än text. Sådana som appellerar till fler sinnen och som skapar

olika möjligheter till lärande, förståelse och upplevelser av att lyckas och som utgår från

elevers olika behov.

• Varierat arbetssätt med inslag av laborativa metoder både individuellt och i olika

gruppkonstellationer.

• En minskning av lärobokens närmast totala dominans i undervisningen till förmån för olika

läromedel och undervisningsmateriel för att nå de nationella målen.

• Gemensamma samtal som utvecklar begreppsförståelse, matematiskt tänkande och olika val

av strategier för att lösa matematiska problem. Reflektion och samtal kring olika sätt att

tänka kring och lösa matematiska problem, i syfte att stärka elevens självtillit, självvärdering

och kompetensupplevelse.

• Ämnesövergripande samarbete där matematik anknyts till andra ämnen och ämnesområden.

En tydlig tillämpning av matematikkunskaper i andra sammanhang än den ”rent”

matematiska skapar ökad förståelse.

2.1.5  Varför arbetar inte fler lärare med varierade arbetsmetoder?

De hinder som Skolverket funnit genom undersökningen ”Lusten att lära” (Skolverket 2003) är:

• Det är svårt att arbeta med annorlunda arbetssätt på grund av att det ”stjäl för mycket tid”

från kurserna i matematik enligt många lärare. Detta skall särskilt gälla de högre

matematikkurserna som anses vara hårt innehållsstyrda och tidspressade (ibid s45).

• Representanter för gymnasieskolan säger att ett problem är att elevers förkunskaper inte

alltid svarar mot de krav för godkänd som ställs i grundskolans kursplan.

• Det finns enligt lärarna för lite tid till samverkan kring matematikämnet.

• Det blir ofta stökigt att arbeta kommunikativt eller laborativt i stora grupper.

Undervisningsgrupperna blir allt större. I vissa fall består grupperna av över 30 elever. Då är

det svårt enligt lärarna att arbeta med annorlunda arbetssätt.

• Vissa lärare påpekar även att de nationella proven inte styr åt rätt håll.



7

2.2  Kan man lära in matematik ute?

Höstterminen 2003 undersökte Jansson och Lundberg i en masteruppsats om utomhuspedagogik är

en bra metod att använda för att lära begreppet ekvationer i gymnasieskolans matematik A (Jansson

& Lundberg 2004). Deras huvudsyfte var att ”utvärdera huruvida några för gymnasieungdomars

tidigare kända begrepp i ämnet matematik kvalitetsmässigt förändras i olika lärandesituationer över

tid” (ibid s.5). Frågeställningarna var: Vilka faktorer i utomhuspedagogiken påverkar begreppsut-

vecklingen vad avser ekvationer i positiv eller negativ bemärkelse? Vilka kvalitativa skillnader vad

avser förändring av begreppet ekvation kan vi finna i elevgrupperna efter genomförd undervisning?

I vilken utsträckning kan vi använda våra resultat för att hävda att utomhuspedagogik är en fram-

komlig metod i ämnet matematik?

Jansson och Lundberg genomförde en lektionsserie utomhus med en grupp elever och hade en

referensgrupp som arbetade med samma moment med traditionell undervisning. Lektionsserien som

genomfördes behandlade momentet ekvationer och sträckte sig över tre lektionstillfällen. Målet med

lektionsserierna var att ”återintroducera ekvationsbegreppet, repetera momentet och ge verktyg för

att lösa ekvationer samt att eleverna skulle upptäcka behovet av ekvationer vid problemlösning”

(ibid s.20). Här följer en beskrivning av den lektionsserie som genomfördes utomhus.

Den första lektionen ute började med en lek. Eleverna fick sedan samla 25 föremål av samma sort

och 10 föremål av en annan sort. De 25 föremålen kallades för ”saker” och de 10 kallades för

”okända”. Dessa föremål användes sedan laborativt som hjälp för att lösa problem som t.ex. ”Ni har

åtta okända och fyra saker. Det är lika mycket värt som åtta saker. Vad är en okänd värd?” Eleverna

fick jobba med olika problem och ta hjälp av materialet för att lösa dem. För en djupare beskrivning

av denna lektion hänvisas till sida 13 (ibid).

Den andra lektionen började även den med en lek. Föregående dag repeterades kort. Nu fick

eleverna ett nytt problem där ”100 okända och 150 saker är lika mycket värda som 1000 saker”.

Utifrån resonerande samtal bestämde de att införa symboler för att lösa problemet. x ersatte de

okända och ett likhetstecken fick ersätta ”är lika mycket värt som”. Siffror och symboler skrevs på

papperslappar. Precis som tidigare löstes nu ekvationen genom att ta bort lika mycket på båda sidor

av likhetstecknet. Sedan fick eleverna en ekvation placerad på ryggen. De fick i uppgift att ta reda

på lösningen genom att ställa frågor som man kan svara ja och nej på till andra. Svårighetsgraden på

ekvationerna ökade när eleverna löst dem. Lektionen avslutades med en reflekterande samling.

Den tredje lektionen fick eleverna lösa två likartade problem. Ett löstes teoretiskt och ett praktiskt.

De som hann klart fick ett tredje problem att lösa. Detta löstes även på slutet av lektionen i

storgrupp.
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”En tanke med denna undervisning var att eleverna skulle inse behovet av ekvationer vid problem-

lösning och möta det matematiska symbolspråket efter det att de byggt upp en förståelse” (ibid

s.20).

Jansson och Lundberg kom fram till att utomhusundervisningen var bra för att ge eleverna

möjlighet att se nyttan med kunskapen. De kom fram till att det verkar ha betydelse att eleverna

möter ekvationer på ett nytt sätt. Eleverna i referensgruppen utvecklades inte lika mycket med

avseende på begreppsutvecklingen. Eftersom eleverna vid utomhusundervisningen inte från början

är beroende av ett symbolspråk kunde begreppsförståelsen där föregå symbolspråket på ett naturligt

sätt. Författarna kom även fram till att utegruppen visade större förståelse än referensgruppen. Detta

förklarar de med att referensgruppen mötte symbolspråket innan en förståelse byggts upp. Eleverna

nöjde sig med att hantera symbolspråket. I utomhusundervisningen kom färdighetsträningen

naturligt efter förståelsen. Utvärderingen visar också att utegruppen bättre löste olika typer av tal än

referensgruppen. Detta gällde både tal som de har stött på förut och för utegruppen helt nya typer av

tal. Referensgruppen relaterade ekvationer till skolmatematik medan utegruppen kunde se tillämp-

ningsmöjligheter. Författarna tycker även att utegruppen verkar ha större förtrogenhet med

begreppen.

2.3  Det webbaserade läromedlet Theducation

Theducation är ett företag som inriktar sig på internet i pedagogikens tjänst. De erbjuder olika web-

baserade läromedel. De har ett stort utbud läromedel inom matematik och naturvetenskapliga

områden som riktar sig mot gymnasium, komvux och högskola. Jag har tittat närmare på det

material som riktar sig mot kurs matematik A och matematik B på samhällsvetenskapliga

programmet, estetiska programmet och komvux genom en demoversion. Theducation rekommen-

derar att man använder sig av läroboken Matematik 3000. Det finns olika varianter orienterade mot

olika gymnasieprogram. Materialet är upplagt på samma sätt som i boken. Det innehåller samma

områden och behandlar dessa samma ordning. Dessutom finns lösningar till vissa uppgifter i boken.

Theducation erbjuder presentationer, typuppgifter, ”träna på” uppgifter, simuleringar och diagnoser.

De flesta kapitel har interaktiva presentationer. Dessa kan till exempel bestå av ett problem där

eleven steg för steg kan se en lösningsmetod samt förklaringar. Eleven kan själv välja när den vill

gå vidare. Det går även lätt att gå tillbaka några steg.
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Typuppgifter för eleverna att lösa finns i alla kapitel. Detta är uppgifter som liknar de i boken. Till

skillnad från boken kan man på vissa uppgifter få se ledtrådar och till vissa uppgifter finns även

lösningar. Vissa lösningar till uppgifter i boken finns även i materialet. Detta är uppgifter som

många elever har problem med enligt en utvärdering av lärare som gjordes då materialet skapades.

Det finns även något som kallas ”träna på” uppgifter. Här kan samma uppgifter med en liten

förändring av tal göras många gånger. T ex finns en 'träna på' uppgift på kapitlet koordinatsystem

som går ut på att kunna läsa av koordinaterna på en punkt. Man skriver in koordinaterna och datorn

rättar. Har man fel får man veta rätt svar och chans att skriva in koordinaterna på en ny punkt.

Till några avsnitt finns simuleringar. Ett exempel på en simulering under kapitlet koordinater är

simuleringen ”punkt till koordinater”. Simuleringen består av en bild på ett koordinatsystem där en

röd punkt är inritad. Punktens koordinater visas under bilden. Genom att med musen klicka på

punkten och dra, flyttar sig punkten och koordinaterna ändras. Eleven kan alltså själv flytta runt

punkten och se vad som händer med koordinaterna.

Varje kapitel avslutas med en eller flera diagnoser. Diagnosen består av svarsalternativ. Ibland kan

flera svar vara rätt. Eleven kan skriva samma diagnos hur många gånger som helst. På lärarsidan

kan läraren gå in och titta på hur många som gjort diagnoserna, hur många gånger de gjort dem

samt hur många rätt de fått.

Så här skriver företaget själva om vad man får ut av läromedlet.

”Webbstödet till läroboken Matematik 3000 B låter dig

- undersöka matematikens samband med hjälp av simuleringar.

- träna problemlösningsförmåga med hjälp av interaktiva lösningsgenomgångar.

- räkna typuppgifter som har ledning och lösning.

- få ledningar och lösningar till vissa uppgifter i läroboken.

- testa kunskaper med hjälp av självrättande diagnoser” (www.theducation.se).

2.4  Problembaserat lärande (PBL)

Problembaserat lärande bygger på arbete med så kallade basgrupper. I basgruppen genomför

eleverna problembaserat lärande i sju steg. Den litteratur jag läst har beskrivit samma arbetsgång

men inte specifikt indelat i sju steg. På många olika webbsidor har jag dock funnit stegen i

punktform (se t ex www.eat.lth.se/Kurs/Material/MAM070, www.ibf.uu.se/utbildn/PBL.pdf). Där

beskrivs stegen ungefär så här:
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1. Analysera fakta och klargöra termer och begrepp så att alla i gruppen förstår

2. Identifiera problemet eller delproblemen. Vilka fenomen eller företeelser vill gruppen

belysa? Gruppen går inte vidare förrän de är medvetna om vilket problem de vill bearbeta.

3. Använd fem till tio minuter till ”brainstorming” för att producera idéer. Alla idéer skrivs upp

och får inte kritiseras.

4. Systematisera inventeringen. Försök se samband. Sortera, inventera och sortera bort sådant

som förefaller vara irrelevant.

5. Formulera inlärningsmål. Vad kan gruppen redan? Vad förstår inte gruppen? Vad måste

gruppen skaffa mer kunskap om? Formulera frågor och konkreta inlärningsmål för gruppen.

6. Inhämta kunskap i relation till inlärningsmålen. Fundera på hur gruppen skall gå till väga för

att få den nödvändiga kunskapen. Eleverna kan arbeta individuellt eller i grupp.

7. Samlas i gruppen och granska och värdera de nya kunskaperna i förhållande till problemet.

Kunskaperna skall ge fördjupad kunskap om problemet och ev nya frågeställningar. Besvara

ställda frågeställningar och hitta lösningar till problemet.

Basgruppen ska även vara en social bas som skapar tryggheten som krävs för lärande (Jerdmyr,

Olsson, Törnert & Åkesson 1999). ”Att arbeta och utvecklas i gruppen utgör själva navet i

inlärningsprocessen. Det är just i samspelet med andra elever man befäster och konstruerar

kunskap. Det är hos gruppen ansvaret att lösa problemet ligger” (Jerdmyr, Olsson, Törnert &

Åkesson 1999, s14). Viktiga ingredienser i problembaserat lärande är att eleverna formulerar sina

egna frågor och problem och själva tar reda på vad de behöver veta för att kunna besvara

problemen. Det ger en variation mellan teoretiskt och praktiskt lärande och har en tonvikt på social

interaktion och en medvetenhet om lärandet (Dahlgren 2001).  Genom att planera, genomföra och

slutföra arbetet lär sig eleverna att ta ansvar (Jerdmyr, Olsson, Törnert & Åkesson 1999). Blomberg

anser att problembaserad undervisning måste ingå i det pedagogiska ledarskapet då eleverna ska

lära sig att söka kunskap och behärska dagens stora informationsflöde (Lindqvist 1996). Läroplanen

för de frivilliga skolformerna betonar förmågan att ta initiativ och ansvar samt att lösa problem

självständigt och tillsammans med andra (Utbildningsdepartementet 1994). Problembaserat lärande

är ett arbetssätt som sägs kunna stärka dessa förmågor genom själva arbetssättet. PBL ska också

vara en bra inlärningsmetod (Dahlgren 2001). Dahlgren anser att PBL motsvarar ett naturligt

lärande hos människan och att det är en uthållig idé om ett gott lärande eftersom arbetssättet binder

ihop lärande och annan mänsklig verksamhet.
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3 Frågeställningar
Som nämnts tidgare är syftet med min undersökning är att ta reda på hur några lärare som aktivt

använder andra arbetssätt än det traditionella i undervisningen, arbetar, vad de finner för fördelar

med metoderna samt vilka hinder de stött på i sitt genomförande av undervisning med annorlunda

arbetssätt. Jag har utifrån detta valt att arbeta med frågeställningarna:

• Hur arbetar dessa lärare med annorlunda arbetssätt i matematikundervisningen?

• Vad finner de lärare som arbetar med annorlunda arbetssätt för fördelar med de sätt de

arbetat med som de inte finner i den traditionella undervisningen?

• Vilka hinder mot att arbeta med annorlunda arbetssätt har läraren stött på?

4  Metod

4.1  Urval

Jag har valt att göra intervjuer med sex lärare, som aktivt arbetar med annorlunda arbetssätt. För att

få tag på intresserade observanter skickade jag ett email till 7 gymnasieskolor. Fyra lärare svarade

och jag har intervjuat dem. En av de övriga två lärarna har jag tidigare träffat genom ett samarbete

om annorlunda arbetssätt i matematik mellan några lärare på hennes arbetsplats. Då jag läste kursen

Outdoor education 5 poäng uppmärksammade de kursansvariga mig på en masteruppsats om

utomhuspedagogik i matematik på gymnasienivå. Uppsatsen finns sammanfattad på sidan 7 i detta

arbete. Jag kontaktade en av författarna till masteruppsatsen som också är lärare på gymnasiet. Hon

blev min sjätte informant. Masteruppsatsen har jag tagit del av och delvis utgått ifrån i intervjun.

4.2 Datainsamlingsmetoder

Jag har intervjuat alla lärare i ca 30-45 minuter och bandat intervjuerna. En av lärarna intervjuade

jag på telefon. De andra har jag intervjuat på deras arbetsplats. Intervjuunderlaget använde jag som

stöd och såg till att komma in på varje frågeområde med alla. Jag använde inte frågorna rakt av eller

i ordning utan lät intervjun pendla mellan olika områden. Jag använde samma mall till alla lärare

utom den lärare som skrivit masteruppsatsen om utomhuspedagogik. När jag gjorde intervjuunder-

laget till denna lärare tog jag med samma punkter men kunde behandla det lite djupare då jag utgick

från uppsatsen.

En lärare arbetar med det webbaserade läromedlet theducation (www.theducation.se). Jag har

skaffat kunskaper om theducation genom en demoversion av materialet. Där har jag kunnat gå in

och använda programmet både så som det fungerar för läraren och som det fungerar för eleverna.

Två lärare arbetar tillsammans. De har jag också intervjuat tillsammans.



12

Eftersom jag ville skapa en förståelse för vad lärarna fann för fördelar och nackdelar med

arbetssättet, vilka hinder de stötte på och vad som är speciellt med att arbeta med annorlunda

arbetssätt jämfört med traditionell undervisning valde jag att arbeta med kvalitativa intervjuer.

Kvantitativa studier ger endast ytliga kunskaper. Att arbeta med kvalitativa metoder är bättre när

man vill ha förståelse (Merriam 1994, Trost 2005).

4.3  Analysmetod

Jag har först lyssnat igenom alla inspelningar två gånger för att försöka höra allt lärarna sagt och

försöka få en bild av hur de arbetar. Intervjuerna är transkriberade från ljudformat till textformat

och är korrigerade från talspråk till skriftspråk. Exemplen på lektioner har jag skrivit utifrån det

lärarna berättat och de dokument de visat mig. Sedan har jag plockat ut de citat som svarar på mina

frågeställningar om fördelar och hinder med att arbeta med annorlunda arbetssätt. Jag har placerat

citaten under de rubriker som så småningom utvecklats till kategorier. Slutligen har jag

sammanfattat citaten under varje kategori så att alla åsikter som berör kategorin kommit med. Jag

har här inte tagit någon hänsyn till kvantitet såtillvida att jag räknat olika åsikter. Då mitt syfte är att

få en djupare kunskap om dessa lärares arbete och urskilja deras handlingar och uppfattningar är det

bättre att använda sig av enbart kvalitativa analysmetoder (Trost 2005).

5  Resultat
Jag gör först en beskrivning av hur lärarna arbetar var för sig för att sedan skriva en samman-

ställning av vad de finner för fördelar med att arbeta med annorlunda arbetssätt, samt vad de finner

för hinder för att genomföra undervisningen. Namnen är fingerade, lärarna heter någonting annat i

verkligheten.

5.1  Hur arbetar lärarna med annorlunda arbetssätt?

5.1.1  Angelica och Klas

Angelica och Klas arbetar med att införa problembaserat lärande i kursen Matematik B. Det är flera

skolor som samarbetar med projektet. Just nu tar de fram nya problem som de använder under sina

lektioner. Nästa år hoppas de vara klara med en databas med bra uppgifter som de testat och tycker

fungerar. Denna databas skall göra det lättare att arbeta med PBL i stor utsträckning på Matematik

B-kursen. De betonar att det är viktigt att nöta in kunskaper också och att man därför bör varva

traditionell undervisning med annorlunda arbetssätt. De påpekar att de inte utgår ifrån de sju

punkter som man ska följa om man strikt arbetar efter problembaserat lärande (se s 9ff i detta

arbete) utan snarare att de använder den typen av problem. Nedan följer ett exempel på en av deras

lektioner:
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Flaggstängerna

Under arbetsmomentet om likformighet fick eleverna i uppgift att räkna ut hur höga flaggstängerna

på skolgården var. Uppgiften delades ut på papper så att alla kunde läsa den. Eleverna delades in i

grupper om tre och fick ett måttband att använda för mätningen. Lärarna gav inga tips om hur

eleverna skulle arbeta. Eleverna uppmuntrades att samarbeta och söka information för att klura ut

ett sätt att lösa problemet. Lektionen innan hade de på traditionellt vis arbetat med likformighet. Då

hade lärarna först gått igenom begrepp och räkneexempel på tavlan, sedan räknade eleverna

uppgifter ur boken.

Exempel på andra uppgifter eleverna arbetat med: Ryms alla Sveriges elever på Gotland? Hur

skulle en Barbiedocka se ut om hon var lika lång som en människa? Lektionerna avslutas oftast

med en gemensam samling där eleverna får redovisa sina svar och eventuellt lösningsmetod.

5.1.2  Lena

Lena känner sig mycket trygg i att arbeta med annorlunda arbetssätt. Hon brinner för utomhuspeda-

gogik och arbetar laborerande och kommunikativt under sina lektioner både utomhus och inne. Hon

har tänkt mycket på hur eleverna lär på bästa sätt och har starka åsikter. Lena har även studerat

utomhuspedagogik och tagit en magisterexamen i ämnet. Masteruppsatsen finns sammanfattad på

sida 7 i detta arbete. De var två som samarbetade med uppsatsen men sedan dess har läraren arbetat

mest ensam i både planering och genomförande av lektioner. Lena tror att det går, och i många fall

är bra, att använda annorlunda arbetssätt i nästan hela matematikundervisningen. Prov tror hon kan

vara bra att ha på traditionellt vis. Här är ett exempel på en lektion som Lena genomfört:

Bygga ekvationer

Lektionen började med en lek i ett närbeläget grönområde. Sedan fick eleverna i uppgift att två och

två samla in 25 föremål av en sort och 10 föremål av en annan. Föremålen som det fanns 10 av

kallade lärarna för ”okända”. Den sort det fanns 25 av kallades ”saker”. Läraren visade ett problem

genom att lägga föremålen på marken och säga att åtta okända och fyra saker är lika mycket värt

som åtta saker. Vad är en okänd värd? Eleverna fick ingen lösning på problemet utan fick istället

egna problem att lösa. Om de löst uppgiften fick de kolla med läraren om lösningen var rätt. Var

den rätt fick de en ny uppgift. Uppstod svårigheter fick de tips av läraren. Sedan samlades eleverna

och pratade om uppgifterna. Eleverna fick därefter svårare problem som de försökte lösa enskilt

med hjälp av material eller annan valfri metod. Uppgifterna redovisades skriftligt. (Se utförligare

beskrivning Jansson & Lundmark 2004, s55.)
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Samma idé har Lena också genomfört inomhus. Då arbetade eleverna med färdigt material i form av

lådor innehållande okänt antal saker men i övrigt med samma arbetssätt.

5.1.3  Sofia

Sofia har inte arbetat så länge med annorlunda arbetssätt. Hon har varit projektledare på en skola

där hon tillsammans med andra matematiklärare gjort laborationsbeskrivningar och material till

matematiklaborationer. Hon har arbetat mest med grupparbeten kring matematiska problem men har

även tagit fram lite laborationer som hon vill föra in när det passar. Sofia tror att det går och kan

vara bra att införa annorlunda arbetssätt på ungefär en tredjedel av matematikundervisningen. Just

nu arbetar hon med annorlunda arbetssätt nästan varje fredag. Sofia hade en lektion i momentet

taluppfattning som gick till ungefär så här:

Tallek

När eleverna kom till lektionen berättade Sofia att de skulle göra en gruppuppgift och bad eleverna

dela in sig i grupper om två eller tre. Hon delade ut skriftliga instruktioner och laborationsmaterial i

form av tärningar. I instruktionerna stod att eleverna skulle slå en tärning fem gånger och skriva ner

siffrorna. Sedan följde uppgifter som hade med storlek på tal att göra. Eleverna skulle bl.a. lägga

siffrorna i en följd så att det tal som bildades var så stort som möjligt. En annan uppgift var att lägga

siffrorna så att talet som bildades blev så nära 40 000 som möjligt. Svårighetsgraden i uppgifterna

ökade och en av de sista uppgifterna var att med hjälp av samtliga siffror och de fyra räknesätten

göra en beräkning vars svar var så nära 21 som möjligt. Med sifferföljden 35566 skulle alltså ett

möjligt svar på denna uppgift vara 5 · 5 - 6 +  6 / 3. Just denna lektion avslutades inte med någon

form av uppföljning. Sofia tycker att det är bra att avsluta med en gemensam genomgång och

avslutar ofta med en sådan.

5.1.4  Gustav

Gustav arbetar på en Waldorfskola. Waldorfskolan har som utgångspunkt att skolan är till för att

stödja eleverna i deras utveckling. Han funderar alltså mycket över vad i matematiken som passar

eleverna i just deras utvecklingsfas. Undervisningen är indelad i block så att man arbetar med de

teoretiska ämnena, ett ämne i taget, varje förmiddag i flera veckors period. När ett nytt ämnes-

område i matematiken behandlas tar Gustav utgångspunkt i områdets historia. Han låter gärna

eleverna komma fram till formler, med stöd av läraren, genom att ställa dem inför ett problem. En

gång om året är läraren och hans elever borta i en vecka och arbetar med fältmätning. Genom att

mäta med gammaldags mätinstrument ritar de en karta över ett område. De matematiska moment

som då tränas är främst trigonometri, geometri och skalor. Gustav tror att många områden i mate-

matiken bearbetas bäst traditionellt men att det är bra att variera arbetssätt.
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När Gustav började momentet trigonometri berättade han om sjömännen som behövde navigera på

haven. Hur trigonometrin kom till för att kunna räkna ut var de befann sig genom att se vilken

vinkel det var mellan båten och två stjärnor eller planeter. Läraren låter ofta eleverna själva komma

fram till formler.

Vika papper

När Gustav introducerade exponentialfunktioner lät han eleverna vika ett papper så många gånger

de kunde. Sedan funderade de gemensamt i klassen på hur tjockt pappret skulle bli om man vek det

50 gånger. Eleverna gissade först hur tjockt det skulle bli. Läraren skrev upp gissningarna på tavlan.

Läraren utgick ifrån den beräkning de gjort med det papper de själva vikt och då såg de att  beräk-

ningarna var likadana hela tiden och kom på så sätt fram till en generell formel. ”Det är kul när de

kommer fram till att det blir ungefär lika högt som till solen”.

5.1.5  Erik

Erik arbetar som lärare i matematik och skolledare för gymnasiets ettor. Erik använder det webbase-

rade läromedlet theducation (www.theducation.se) i matematikundervisningen. Läromedlet används

som ett komplement till läroboken. Läraren säger att för att det ska vara värt att använda ett nytt

läromedel som komplement till läroboken skall läromedlet vara lätt att använda och det skall ha

något mervärde för eleverna. Erik arbetar dessutom gärna med varierade arbetssätt. Han lägger

emellanåt in grupparbeten i undervisningen. Nedan beskrivs två grupparbeten han genomfört. Det

första är lite kortare, det tog en lektion att genomföra, medan det andra grupparbetet genomfördes

under längre tid.

Villan

När Erik skulle arbeta med geometri kopierade han upp ritningar över sin villa. Eleverna delades in

i grupper om två. Varje grupp tilldelades en kopia. Uppgifter relaterade till ritningarna delades ut.

Detta är tre exempel på uppgifter. Är förrådet i garaget likformigt med köket? Ryms det en gardin-

stång som är 2,30 m lång i det här vardagsrummet? På övervåningen är det snedtak. Den yta av

rummet där taket är högre än 190 cm kallas boyta. Den delen närmast väggen med lägre tak räknas

alltså bort. Räkna ut boytan i rummet med snedtak. När eleverna ansåg sig färdiga med uppgiften

fick de komma till Erik och rätta. Var det något eleverna skrivit oklart fick de förklara vad de

menade. Erik kunde då samtala med eleverna och diskutera delar av elevernas lösning. Kom

eleverna på att de gjort fel fick de arbeta lite mer och komma tillbaka igen när de trodde sig vara

färdiga.
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Kursmålsprov

I början av matematik A-kursen, när eleverna var nya på skolan, inledde Erik med ett grupparbete

som tar sin utgångspunkt i kursmålen. Erik skrev ut kursmålen vart och ett för sig och delade ut till

grupper i klassen så att alla grupper fick var sitt mål. Grupperna fick med valfria hjälpmedel försöka

skapa ett matematiskt problem utifrån kursmålet. Dessutom fick de i uppgift att ta reda det

historiska ursprunget till momentet. När eleverna formulerat ett problem med facit och skrivit om

det historiska ursprunget sattes arbetena upp i klassrummet i kronologisk ordning. Eleverna gick

och tittade på varandras uppgifter och klurade på lösningarna till problemen. Nu fick eleverna veta

att ett prov skulle komma med de problem de själva skapat. Läraren ändrade bara på några siffror,

eller vände på någon fråga. Eleverna fick tid att träna på varandras uppgifter. Det blev mycket

aktivitet och de hjälpte varandra att förstå. Hela momentet avslutades efter provet med en återblick

på vad de gjort och en koppling till att de nu berört alla delar som ska komma upp i kursen.

5.2  Fördelar med att arbeta med annorlunda arbetssätt jämfört

med att enbart arbeta med traditionellt arbetssätt.

Svaren till ’Vad finner de lärare som arbetar med annorlunda arbetssätt för fördelar med de sätt de

arbetat med som de inte finner i den traditionella undervisningen?’ har jag delat in i följande

kategorier:

Underlättar för läraren

- Ger tid

- För att följa läroplanens anvisningar

Eleverna mår bättre

- Fysiskt

- De tycker det är intressant och roligt

Underlättar elevernas lärande

- Variation: gynnar olika elever

- Variation: visar samma sak från olika perspektiv

- Aktiverar eleverna

- Elever lär varandra

- Verklighetsanknytning
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Eleverna tränar nya kunskaper och förmågor

- Sovra

- Tänka efter

- Kunskaper i andra ämnen

Underlättar för läraren

Erik berättar att materialet ”theducation” ger honom ett redskap som underlättar då han ska hålla

genomgångar. Han kan använda sig av simuleringarna i ”theducation” t.ex. när han presenterar

funktioner och grafer. Han säger också att det hjälper honom eftersom han kan se om alla elever har

jobbat, eller om någon inte gjort något.

Tid

Erik påstår också att det webbaserade materialet sparar honom tid. Även Gustav tar upp tid som en

fördel men han beskriver att under fältmätningsveckan då de är ute hela dagar under så lång tid med

eleverna,  är det ganska lugnt. Han får då tid att se alla elever och hjälpa alla elever:

”Och då har man ju ofta så mycket tid när man är ute fem dagar i streck. Det är det enda man

gör så man har ju hela dagarna på sig. Så det finns ju ofta tid att fånga upp.”

För att följa läroplanens anvisningar

Lena påpekar att Lpf 94 är mer inriktad på kvalitativa kunskaper än tidigare läroplaner. Hon säger

att det krävs nya arbetsmetoder för att kunna mäta de kvalitativa kunskaperna läroplanen beskriver.

Det måste finnas utrymme för reflektion, utbyte av tankar mellan elever och problem som är nya för

eleverna att applicera sina kunskaper på. Detta är kvaliteter hon anser inte finns i den traditionella

undervisningen men som hon tycker att hon kan tillgodose med annorlunda arbetssätt.

För att eleverna ska må bra

Fysiskt

Lena påpekar vikten av att röra på sig i skolan:

”Sen tror jag det här med att man får röra på sig. Det tror jag är fruktansvärt viktigt. Att sitta

still hela dagarna och försöka ta emot kunskap det funkar inte.”

Gustav pratar både om att hans metoder inbjuder eleverna att lära sig öppna ögonen och se det som

finns omkring, men han säger också att arbetsmetoderna tränar det sociala samspelet.

Intressant och roligt

Klas, Angelica, Lena och Gustav påpekar att en fördel med deras arbetssätt är att många elever

tycker att det är roligt, intressant eller spännande.

”Det är ju att få en uppgift som de tycker känns ganska intressant. Då kommer man bort ifrån

det att de per automatik tycker att är svårt och tråkigt. ... att försöka få dem intresserade och

inte tänka på att det är svårt och tråkigt. De kan mycket mer än de vill göra sken av många
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elever. Då får man fram det på ett annat sätt.” /Klas

”Det finns en glädje i att få göra saker ute.” /Lena

”Man blir inte lika rädd för att misslyckas när man är ute. Därför att det blir en mer naturlig

situation även om den är fiktiv så är den mer naturlig och då finns inte rädslan för att göra fel.

Är det en bok man räknar ur så finns det ju alltid rätt och fel och matematiken är ju inte alltid

rätt och fel.”, /Lena.

”Men de tycker ändå att det är roligt att höra på historier. Det är spännande.” /Gustav.

”Fast det är jättekul. Man kommer ju närmre eleverna ju.” /Gustav, om fältmätning.

Underlättar elevernas lärande

Variation - gynnar olika elever

Angelica, Klas, och Erik säger att det är viktigt att variera undervisningsmetoder eftersom olika

elever lär sig på olika sätt. Annorlunda arbetssätt kan då vara bra för de elever som har svårt att lära

sig matematiken genom traditionell undervisning.

Variation - visar samma sak från olika perspektiv

Lena och Erik svarar att det som eleverna inte förstått tidigare i den traditionella undervisningen får

de en ny chans att förstå om man arbetar med en annan metod. De tror att det är bättre än att försöka

få eleverna att förstå med samma metod igen.

Aktiverar eleverna

Erik betonar elevernas aktivitet i webbmaterialet:

”Men det du inte kan göra i en bok är att här kan du ta tag i den här punkten (visar på datorn)

och så kan du klicka och dra och se vad som vad händer nu om jag flyttar dit. Eller vad händer

om jag flyttar den sådär. Samtidigt som du ser koordinaterna kan du se att aha nu är den

positiv och den negativ. Oj nu är båda negativa. Det här är att variera det här fenomenet

koordinater till en punkt. Jag tycker att det finns en poäng med att du samtidigt kan se både

punkten och koordinaterna och att du interaktivt gör någonting.”

”Sedan får de själva, inte bara titta när jag gör, utan de ska ju själva göra. Att man gör saker,

inte bara tittar och läser utan man gör saker, man klickar, man drar och så där.”

Elever lär varandra

Angelica, Sofia och Gustav talar om fördelar med att eleverna kan hjälpa varandra att förstå. De

anser att detta är lättare att uppmuntra genom att låta eleverna arbeta i grupp.

Verklighetsanknytning

Många elever frågar vad de ska ha matematiken till. Angelica, Gustav och Erik pratar om att deras

arbetssätt kan hjälpa eleverna knyta an matematiken till en verklighet utanför skolans väggar. Detta

var inget Lena påpekade under intervjun, men i den uppsats hon skrivit står slutsatsen att de elever

som arbetat med utomhusundervisning var bättre på att se en verklighetsanknytning (Jansson &
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Lundberg 2004).

Eleverna får nya kunskaper och förmågor:

Sovra

Erik påpekar även att de uppgifter som finns i boken är så tillrättalagda att eleverna inte lär sig

sovra. Detta talar han om i samband med grupparbeten, där eleverna gör uppgifter själva och vissa

grupparbeten där han själv skapat uppgifterna. Då skapas uppgifterna så att eleverna måste välja ut

vilken information som är viktig i förhållande till uppgiften.

”Där har du massa förutsättningar som du inte behöver just för den här frågan. Men i

matematikboken då är allting givet varken mer eller mindre. När man ska hitta på en fråga, man

tvingas ju att tänka efter på ett helt annat sätt. Sedan är ju frågan: Vad är det jag behöver veta

föra att svara på det?”

Tänka efter

Klas, Sofia och Erik pratar om nackdelarna med att följa en given metod i boken. De påstår att

eleverna lätt kan lära sig en metod utantill utan att förstå hur den fungerar. Erik berättar om en elev:

”Jag kan ju se en fara i att bara räkna i boken. Till exempel, ... Hon skulle räkna ut en halv

plus en tredjedel. Ja men det blir väl en femtedel, sa hon. Jaha, sa jag, är du säker på det? Ja,

men är det inte så man gör man lägger ihop siffrorna? Det är en klassiker. Det här med bristen

på metakognition. De tänker inte på hur de tänker utan de gör efter vissa regler som de

kommer ihåg i bästa fall. Visst var det så här man gjorde?  ... Så att det finns ju en fara med att

bara sitta och mekaniskt upprepa upprepa upprepa. Det är inte säkert att det blir så mycket

bättre av att räkna hundra tal till om du inte tänker efter vad är det egentligen du gör.”

En dålig vana vid räkning i boken blir att titta i facit om det inte stämmer och göra om tills det blir

rätt. Sofia säger:

”De blir så himla vana när de sitter och räknar i boken och inte får fram någonting, då kollar

de kanske i facit 'ja men det ska det bli'. Så kollar de baklänges. Och just den här vanan att

hela tiden kolla med rätta svaret. ...  Dessutom om man har kommit fram till ett svar så kanske

man istället för att kolla i facit tänker efter om svaret är rimligt. Och kanske till och med testar

svaret, om man har löst en ekvation till exempel, som inte så många gör, tyvärr. ... Jag tror det

är jättenyttigt att öva utan facit.”

På detta vis blir det allt för lätt att följa mönster utan att tänka efter. Lärarna tycker att de arbetssätt

de använder tvingar eleverna att tänka efter.

Kunskaper i andra ämnen

Både Gustav och Erik tar ofta utgångspunkt i historien bakom matematiken. De påpekar att detta

inte bara är bra för matematiken utan även för att eleverna får historiska kunskaper.

”... och som med all historia tycker jag oavsett om det är inom matematiken eller var det än är.
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Historia är ju alltid bra att ha för att se var saker har kommit ifrån, se var saker kan ta vägen.”,

/Gustav.

Gustav berättar även att fältmätningen har kvaliteter för andra ämnen, till exempel för bilden då

eleverna ritar kartan.

5.3  Hinder mot och svårigheter med att arbeta med annorlunda

arbetssätt.

Svaren till 'Vilka hinder mot och svårigheter med att arbeta med annorlunda arbetssätt har läraren

stött på?' har jag delat in i följande kategorier:

Eleverna

- Svårigheter att förstå målet

- Svårt att bryta elevernas invanda föreställning om arbetssätt i matematikundervisning

- Sociala problem

- Svårigheter att få vissa elever att arbeta

Lärarna

- Planeringen tar tid

- Genomförandet tar tid

- Ersätta/Passa in i de vanliga kursmomenten

- Osäkerhet med oprövade metoder

Organisationen

- Organisatoriska problem

Eleverna

Svårigheter att förstå målet

Klas tycker att det är svårt att få eleverna att förstå målet med undervisningen då de arbetar med

annorlunda arbetssätt:

”Det blir mycket lättare när man har en bok och ska lösa ekvationen. Ja då vet man det. Men

har man en uppgift som är öppen så här ... det måste man försöka jobba med, hur man ska

upplysa eleverna om vad målet är.”

Svårt att bryta elevernas invanda föreställning om arbetssätt i matematikundervisning

Eleverna har innan de kommer till gymnasiet arbetat med matematik under nio år. Under dessa nio

år har de fått en bild av hur matematikämnet ser ut. Sofia och Erik påpekar att elevernas föreställ-

ning om matematik är otroligt fixerad vid boken. Eleverna vill ofta räkna så många tal som möjligt

och det kan vara svårt att få eleverna att förstå att annan undervisning kan vara lika mycket värd.

”Det blir lite halvflummigt, tror jag många elever upplever det som, eftersom de är så vana
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med att jobba på ett sätt. De har ju jobbat med matte i nio år och då har man jobbat så här till

stor del. Alltså det är ju matteboksundervisning till stor del alla har i bakgrunden och det är ju

inte sådär tvärlätt att bryta det.” /Sofia.

”Vissa elever, man måste ju vara jättetydlig och säga att om vi nu gör det här idag då kanske

vi inte hinner. Då säger några: Då hinner vi inte räkna det där i boken. Nej, just det men nu

gör vi det här. Vi kanske får räkna några färre tal då och göra lite mer av det här. Så att ju mer

material man har och jobba med det kan ju upplevas som stressande för elever också för då

hinner vi ju inte det och det och det.” /Erik.

”Det är inte helt enkelt. De är ju så otroligt fixerade vid att boken är kursen punkt slut. Gör

man något annat än boken då är det 'vad nu då?' ungefär. De är så otroligt vana.” /Erik.

Sociala problem

Lena har på sista tiden haft klasser med mycket sociala problem. Klasserna har varit väldigt oroliga

i sin struktur och det har varit svårt för Lena att ta ut dessa grupper då hon varit rädd att de ska gå

iväg.

”De har ofta sociala problem med sig som gör att det är väldigt rörigt i dessa grupper. Det är

svårt att hålla dem samlade även om de bara är tolv. ... vågar jag inte gå ut med dem av

anledningen att de piper iväg.”

Lena arbetar gärna med andra annorlunda arbetssätt såsom grupparbeten och laborationer med dessa

klasser. Gustav berättar att en del elever ibland kan ha svårt att resa hemifrån och sova borta fem

dygn för att genomföra fältmätningen. Ibland har det löst sig genom att en förälder kunnat följa

med.

Svårigheter att få vissa elever att arbeta

Sofia tror att det oftast är en fördel att jobba i grupp då eleverna kan hjälpa varandra, men hon

påpekar att det finns en risk med alla grupparbeten. Det kan bli så att bara en, eller några få i en

grupp arbetar. Hon säger också att detta även är en risk då man arbetar med traditionella metoder.

Lärarna

Planeringen tar tid

Angelica, Klas, Lena och Sofia nämner alla att lektioner med annorlunda arbetssätt tar längre tid att

planera än lektioner med traditionellt arbetssätt. De tror att detta problem kommer att lösas när de

byggt upp en uppgiftsbank med lektionsupplägg och material och när de fått en vana av att arbeta

med dessa arbetssätt. Både Angelica, Klas och Sofia pratar om samarbete mellan lärare i att skapa

en sådan bank. De tror att ett sådant samarbete skyndar på processen så att de tidigare kan ha ett bra

färdigt material. Lena pratar också om samarbete som underlättande i planering men inte i direkt

sammanhang med någon form av uppgiftsbank. Hon berättar att det är lättare att skapa uppgifter då
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man har någon att ”bolla idéer med”.

Genomförandet tar tid

Angelica och Sofia nämner även att det tar tid att genomföra lektionerna och att det kan ställa till

problem. Flera av lärarna påpekar att även om det tar tid att genomföra så måste de bedöma vilken

kvalitet lärandet får i förhållande till den tid det tar. De pekar på faran att se kvantitet, hur många tal

eleverna hinner med i boken, före kvalitet.

”... sen kanske man inte följer alla steg klockrent. Det hinner man inte.” /Angelica om de sju
stegen i PBL.
”Det tar ju lite tid och det är väl oftast det som ställer till det att man inte har gjort det hittills,

själva genomförandet.” /Sofia om en anledning till varför hon inte genomfört laborationer

hittills.

Ersätta/Passa in i de vanliga kursmomenten

För att lektionerna med annorlunda arbetssätt ska hinnas med i planeringen måste delar av den

traditionella undervisningen plockas bort. Sofia och Klas tycker att det är svårt att veta vad av den

traditionella undervisningen de kan ta bort till förmån för de andra arbetssätten. De tycker att det är

svårt att veta exakt vad de olika uppgifterna ger.

”Uppgiften styr inte klockrent vad eleven ska lära sig. Det ska komma från deras intresse ...

Det kan ju vara svårt på matten, man har ju ett mål med lektionen att det här ska de kunna. ...

Är det likformighet måste man ju hålla på med det, tyvärr.” /Klas om PBL.

”Om vi jämför med hur många tal de hinner räkna i boken. Det är ju oftast det vi gör. Det är

därför man är rädd för att använda något annat. Lär de sig lika mycket? Kan jag ta bort

avsnittet om procenträkning och ha problemlösning i stället? Kan jag då räkna med att de kan

det lika bra som om vi hade räknat tio uppgifter i boken? Det är egentligen det man är lite

rädd för.” /Sofia.

Sofia tror att det är en mental omställning:

”... där handlar det ju mer om en mental omställning. Att jag och eleverna måste förstå att det

här är lika bra. Så att man törs ta bort. För att ta tid då menar vi ju också att då hinner vi inte

göra allt i boken.”

Osäkerhet med oprövade metoder

Sofia känner sig lite osäker när hon prövar en ny metod eller arbetsuppgift. Även om hon tror att de

metoder hon använder är bra kan hon känna sig osäker på vad de ger innan hon testat dem.

”Jag måste ju vara övertygad först och främst om att det ger lika mycket. Och det är man ju

också osäker på. Så det är en liten chansning.”

Hon påpekar därför att det är viktigt att tänka igenom, planera och strukturera lektionerna mycket

noga.
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Organisationen

Organisatoriska problem

Ett hinder mot att arbeta med utomhuspedagogik är för Lena skolans läge. Skolan ligger allt för

långt från en skog och allt för mycket folk rör sig i skolans närområde. Ofta skulle det också

behövas längre lektioner för att bedriva utomhuspedagogik och det är enligt Lena svårt att ändra.

Andra hinder för ha lektionerna utomhus är att klasserna är allt för stora:

”Jag tror att max 24 elever är det man kan gå ut med för att hålla dem samlade. Det är ju ett

problem vi har när de packar våra grupper så att vi får så otroligt mycket elever i dem.” /Lena.

Gustav berättar att det för att genomföra fältmätningen kan vara lite jobbigt med alla kringfaktorer

som att handla mat, boka boende och ordna transporter. Det har alltid löst sig. Ofta genom att han

kunna ta föräldrar till hjälp.

6  Diskussion
Lärarna jag intervjuat känner olika stor trygghet i att arbeta med annorlunda arbetssätt. Några har

precis startat med sina arbetsmetoder. De har antytt en osäkerhet under intervjuerna. De har alla

trott att annorlunda arbetssätt är bra men de är inte riktigt säkra på exakt vad det ger eller hur man

skall genomföra det på bästa sätt. Några lärare, bl a Lena, har arbetat länge med annorlunda

arbetssätt och uttrycker tydligt att de vet vad de gör och känner sig trygga. Detta skapar funderingar

kring problem som dyker upp hos de lärare som är mindre trygga men inte hos dem som känner sig

trygga. Kan detta vara nybörjarproblem som löser sig med mer vana?

Det är intressant att när lärarna pratar om hinder för undervisningen tar vissa upp att det tar tid,

medan tidsbegreppet även finns med bland det som lärarna tar upp som en fördel med sina

arbetssätt. Vi kan dela in begreppet i två områden, planering och genomförande:

Planering: Många lärare påstod att det tar längre tid att planera nu, innan det finns färdiga

lektionsplaneringar och material. De flesta ser en lösning på detta problem då en uppgiftsbank

byggts upp och material finns färdigt på skolan. Gustav, som arbetade med fältmätning, hade löst

problemet att den praktiska planeringen tar tid genom att söka hjälp från föräldrar. En lärare påstod

dock att hans arbetssätt, med det webbaserade läromedlet från theducation, sparade planeringstid.

Tid som han då kunde lägga på annat.

Genomförande: Något som några otrygga lärare tar upp som ett problem, men som inga av de lärare

som anser sig trygga, är att genomförandet av undervisningen tar tid. Några lärare jämför med

boken och tycker att det är svårt att veta vad man kan ta bort för att hinna med de annorlunda

arbetssätten och ändå få eleverna att lära sig lika mycket. Lena tror att många lärare tycker att tiden
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är för viktig. Hon påstår att det inte spelar så stor roll om det tar en halvtimme eller en timme att gå

igenom ett visst moment och tycker att det viktigaste är att hon som lärare funderar över vilken

kvalitet undervisningen har. Kanske har de elever som fått längre tid på sig erhållit en djupare

kunskap, bättre självförtroende eller någon annan värdefull kunskap just för att det fått ta längre tid.

Just det att det tar tid att genomföra lektionerna ser också många lärare som en fördel. De hinner

med att hjälpa eleverna. Eleverna hinner dessutom försöka förstå. De har tid att sätta sig in i

problemen.

När de elever som presterat dåligt i matematik i grundskolan och fått dåligt självförtroende på grund

av allt för många misslyckanden kommer till gymnasiet stöter de oftast på samma metoder i

matematiken som tidigare. De känner igen situationen och vet att detta är de dåliga på. Alternativa

arbetssätt kan ge dessa ungdomar en chans att få matematiken presenterad på ett nytt sätt som de

kanske har lättare att förstå och som kan ge dem bättre självförtroende och en framtidstro, något

som läroplanen för de frivilliga skolformerna säger att skolan skall arbeta mot

(Utbildningsdepartementet 1996).

Några lärare säger att varierade undervisningsmetoder inte bara är bra för de elever som har svårt

för, utan även för de elever som har lätt för den traditionella undervisningen. Många av dem kan ha

svårt för undervisning med annorlunda arbetssätt helt enkelt för att de är dåliga på många delar som

tränas med annorlunda arbetssätt t ex att tillämpa sina kunskaper. Då är det just detta de borde träna.

Två av lärarna tar utgångspunkt i matematikens historiska ursprung. De tycker att det kan vara bra

för eleverna att ”hänga upp matematiken på någonting” och ser att eleverna kanske inte direkt fått

svar på frågan varför de ska lära sig matematiken, men i alla fall fått svar på varför matematiken en

gång varit nödvändig. Lärarna säger att detta förhoppningsvis kan göra att de förstår att

matematiken har ett värde i dagens samhälle. Det står även i kursplanen att ”matematikens

idéhistoria kan bidra till en bild av hur olika begrepp och samband utvecklats. Detta kan motverka

uppfattningen om matematiken som ett opersonligt färdigt ämne som är uppbyggt av fasta regler

som endast skall läras utantill” (www3.skolverket.se).

Flera av lärarna har påpekat att något som är bra med deras arbetssätt är att de inte visar en

lösningsmetod innan eleverna skapat förståelse. De påstår istället att förståelsen kommer innan

metoden. Berggren och Lindroth (1998) anser också att metoder där förståelsen kommer innan

lösningsmetoden introduceras är bättre. Här ställer jag mig frågan om inte en möjlig väg till

förståelse är att först få metoden given och genom att använda metoden många gånger för att lösa

ett visst problem kan förståelse växa fram. Berggren och Lindroth skriver även om detta och påstår
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att det kan vara bra för de elever som hinner jobba så mycket med arbetssättet att de skapar

förståelse. Många elever kommer enligt dem aldrig så långt och lär sig därför i matematiken många

metoder utantill utan att förstå varför de fungerar.

Jag undrar om det många gånger är så, i de annorlunda arbetssätten, att metoden inte alls kommer

efter förståelsen men att symboler och abstrakta begrepp däremot introduceras i ett senare skede. I

exemplet då Lena tar ut sin klass för att introducera ekvationsbegreppet och eleverna får föremål

som symboliserar ekvationen använder eleverna samma metod som de gör med det traditionella

arbetssättet. De drar bort och lägger till lika mycket på båda sidor likhetstecknet. Den viktiga

skillnaden tror jag består i att de först får använda konkret material för att sedan översätta sakerna

de använt till matematiska begrepp. Jag tror att det är viktigt att arbeta mycket med översättningen

mellan en konkret verklighet och abstrakta begrepp för att eleverna ska få en förståelse för vad

symbolerna betyder och vad eleverna gör när de genomför en beräkning.

Jag har inte själv iakttagit lektioner då dessa lärare arbetat med annorlunda arbetssätt. Därför har jag

inte undersökt hur lärarna arbetar utan hur lärarna själva uppfattar sitt arbete. Det skulle vara

intressant att göra studier i hur lärare som tycker att de börjar ett område med förståelse innan de

introducerar en metod arbetar. Det skulle vara spännande att se om de verkligen introducerar

metoden först efter det att eleven fått förståelse eller om de helt enkelt introducerar de abstrakta

begreppen och symbolerna efter att eleverna förstått lösningsmetoden.

Detta är de brister med att enbart använda traditionella metoder i undervisningen jag funnit under

arbetets gång:

• De abstrakta metoderna introduceras ofta i ett tidigt skede utan konkret anknytning. Vissa

elever lär sig då en metod utantill utan att förstå varför den fungerar. Det konkreta är ofta

lättare för eleverna att förstå därför borde matematiken ofta ta sin utgångspunkt i det

konkreta för att sedan översättas till abstrakt matematiskt språk. Med annorlunda arbetssätt

där en metod inte presenteras direkt tvingas dessutom eleverna att tänka efter.

• Uppgifterna i läroböckerna innehåller nästan alltid exakt den information som behövs för att

lösa dem. Detta gör att eleverna inte får någon träning i att välja ut nödvändig information

och välja bort överflödig information.

• Att enbart arbeta med den traditionella undervisningen blir ensidigt och tränar

matematikkunskaperna med mycket liten variation. Detta är dåligt för alla elever, både de

duktiga och de svaga eleverna.

• Ofta i den traditionella undervisningen räknar eleverna tyst för sig själva och samtalar sällan

med varandra. Eleverna missar då en möjlighet att förstå både hur de själva och hur andra
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elever tänker. De får lite träning i att muntligt förklara och på olika sätt kommunicera om de

matematiska idéerna och tankegångarna. Detta är något som skall tränas i matematiken

enligt kursplanen (www3.skolverket.se).

• Många elever tycker att matematiken är tråkig. De efterlyser mer laborativa arbetsmetoder

(Skolverket 2003).

• Eleverna har ofta svårt att förstå varför de skall lära sig matematik. Matematiken knyts allt

för lite an till vardagen eller till andra ämnen. Den traditionella undervisningen ger inte så

många kopplingar till tillämpningar i vardagslivet vilket matematiken enligt kursplanen

skall erbjuda (www3.skolverket.se).

• Eleverna är ofta stillasittande i matematiken. Det är varken bra för inlärningen eller för

elevernas hälsa.

• Alla nationella mål bearbetas inte om man enbart arbetar med traditionella arbetssätt. T ex

tränas inte förmågan ”att följa och föra matematiska resonemang samt redovisa sina tanke-

gångar muntligt” eller förmåga att ”i projekt och gruppdiskussioner arbeta med sin

begreppsbildning samt formulera och motivera olika metoder för problemlösning”

(www3.skolverket.se).

Ingen av lärarna trodde att det skulle vara bra att helt sluta arbeta med traditionellt arbetssätt. Att

arbeta traditionellt kan vara väldigt bra för att få en träning i färdighet. Lärarna sa att vissa moment,

t ex att lösa ut okända ur formler, krävde att man löste många uppgifter av samma karaktär. Detta

tyckte de att den traditionella undervisningsmetoden var bra till. Flera av lärarna sa också att det var

viktigt med gemensamma samlingar då läraren går igenom moment på tavlan. Många elever

behöver tavelgenomgångar och lärarna påstod att det var viktigt att fortsätta med dem.

Det är alltså viktigt att kunna många olika arbetsmetoder för att kunna välja den som passar vid

varje tillfälle och för att få en stor bredd i kunskap för alla elever. De flesta av svårigheterna med att

genomföra annorlunda arbetssätt beror på att arbetssätten är nya för elever och lärare. Det är ofta

svårt och tar tid att planera lektioner med nya arbetssätt men har man väl arbetat upp en repertoar

och testat den kräver dessa arbetssätt inte mer planeringstid än det traditionella arbetssättet. Har

man lagt ner arbete på att göra detta behöver inte det arbetet göras igen. Själva genomförandet tar

också tid men flera lärare har påpekat att det handlar om en omställning. Det är viktigt att se

kvaliteten på undervisningen, men det är svårt att inte jämföra med hur många tal man räknar i

boken. Utgår man från ett traditionellt arbetssätt måste man göra om den läroboksanpassade

undervisningen och ersätta avsnitt ur boken med andra arbetssätt. Det kan vara svårt att veta

specifikt vad eleverna lär sig med momentet och vad man kan ta bort från läroboken innan man har

testat arbetssättet några gånger och fått en vana av att arbeta med det.
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Elever har enligt undersökningen ofta svårt att ta till sig den nya undervisningen som viktig, de kan

ha svårt att förstå målen med metoderna. Om elever och lärare vänjer sig vid att arbeta med olika

arbetssätt blir det inte konstigt att göra detta. Har läraren genomtänkta metoder och använder olika

arbetssätt så mycket att det blir en rutin kanske eleverna ifrågasätter de olika arbetssätten inklusive

den traditionella undervisningen lika mycket. Att eleverna ifrågasätter hur metoden skall leda till

målet ser jag som positivt och det är viktigt att läraren då kan svara. Jag anser att det är bra om

läraren och eleverna gemensamt kan bestämma vilka metoder de skall använda och om både lärare

och elever ser meningen med att arbeta med just dessa metoder.

Jag skulle alltså vilja påstå att de flesta hinder lärarna nämnt beror på att metoderna är nya för

lärarna och för deras elever. Därmed tror jag att de flesta hinder kan övervinnas om lärare använder

annorlunda arbetssätt oftare och om de delar med sig av sina erfarenheter till kollegor. Det skulle

dessutom underlätta om läromedel med annorlunda arbetssätt var vanligare på skolorna.
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Bilaga 1

Intervjuunderlag 1

Innan intervjun -  Allt du säger stannar mellan dig, mig och min handledare. I den färdiga rapporten
kommer inte ditt namn eller uppgifter som gör att någon kan lista ut att det är du. Du har rätt att inte
svara eller när som helst avbryta intervjun.

Betydelsen av "annorlunda arbetssätt i matematik"
• Hur vill du förklara vad annorlunda arbetssätt i

matematik är?

Exempel på arbete med annorlunda arbetssätt.
• Kan du ge ett exempel på hur du arbetar med

annorlunda arbetssätt i matematik?
• Arbetar du på flera olika sätt?
• Varifrån får du idéer till lektioner med

annorlunda arbetsmetoder?
• Använder du dig av någon bok eller något

läromedel för att få inspiration till annorlunda
arbetssätt?

• Har du färdigt material att använda till dina
lektioner?

Övergripande bild
• Ger dessa exempel en övergripande bild av hur

du arbetar med annorlunda arbetssätt eller är det
något du vill tillägga?

Ämnesområden i matematik, bra/lätt/svårt...
• Finns det något speciellt ämnesområde i

matematiken där du tycker det är bra att arbeta
med annorlunda arbetssätt? (A-kurs, B-kurs…)
(geometri, ekvationer, statistik,
sannolikhetslära, funktioner, trigonometri…)

• Finns det något speciellt område där du tycker
det är bättre att arbeta med traditionell
undervisning.

• Finns det något område där du tycker att det är
svårt att arbeta med annorlunda arbetssätt fast
du skulle vilja?

• En viktig del i matematikundervisningen är att
lära sig problem. Använder du något arbetssätt
som tränar problemlösningsförmågan?

Speciellt med annorlunda arbetssätt kontra katederundervisning- räkning
• Vad lär man sig med denna arbetsmetod som

man inte kan lära sig vid katederundervisning
och enskild räkning i boken?

• Blir förståelsen för matematiken annorlunda om
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man arbetar med annorlunda arbetssätt? Kan du
berätta lite om det?

• Har du något exempel som visar på något man
bara kan lära sig med annorlunda arbetssätt?

• Kan du berätta om något där du tror eleverna
fått en annorlunda förståelse för matematiken på
grund av att ni arbetat med ett annorlunda
arbetssätt?

Nackdelar och hinder
• Hur ofta arbetar du med annorlunda arbetssätt?

Tycker du att det är lagom ofta?
• Är det något som gör det besvärligt att arbeta

med annorlunda arbetssätt jämfört med att
arbeta med traditionell katederundervisning?

• Är det något som gör det lätt att arbeta med
annorlunda arbetssätt jämfört med att arbeta
med traditionell katederundervisning?

• Har du stött på några hinder i ditt arbete med
annorlunda arbetssätt.

• Är det något i planeringen som blir
besvärligare?

• Finner du något hinder under själva
genomförandet av lektionerna?
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Bilaga 2

9.2 Intervjuunderlag för intervju med Lena

Innan intervjun - Allt du säger stannar mellan dig, mig och min handledare.
- I den färdiga rapporten kommer inte dina uppgifter
- Du har rätt att inte svara eller när som helst avbryta intervjun.

Betydelsen av "annorlunda arbetssätt i matematik"
〈  Er definition av utomhuspedagogik har jag ju

redan men jag kommer även att fråga lite om
annorlunda arbetssätt i matematik. Hur vill du
förklara vad annorlunda arbetssätt i matematik
är?

〈  Vad kan man göra när man arbetar med
annorlunda arbetssätt i matematik?

Exempel på arbete med annorlunda arbetssätt.
〈  Har du sedan du skrev D-uppsatsen, arbetat med

utepedagogik i matematiken?
〈  Kan du ge ett exempel på hur?
〈  Arbetar du på flera olika sätt med annorlunda

arbetssätt?
〈  Varifrån fick du idéer till lektionerna ute?
〈  Använder du dig av någon bok eller något

läromedel för att få inspiration till annorlunda
arbetssätt?

〈  Har du använt dig av det material du skapade
när du skrev uppsatsen?

〈  Har du något mer material att använda till
annorlunda arbetssätt?

Övergripande bild
〈  Ger dessa exempel en övergripande bild av hur

du arbetar med annorlunda arbetssätt eller är det
något du vill tillägga?

Ämnesområden i matematik, bra/lätt/svårt...
〈  Jag läste i D-uppsatsen att du jobbat med

laborationer och andra praktiska arbetssätt i
matematiken men att du tyckte det var svårt
med just begreppet ekvationer. Finns det något
speciellt ämnesområde i matematiken där du
tycker det är lätt att arbeta med utepedagogik?
(A-kurs, B-kurs…) (geometri, ekvationer,
statistik, sannolikhetslära, funktioner,
trigonometri…)

〈  Finns det något speciellt ämnesområde i
matematiken där du tycker det är lätt att arbeta
med något annat annorlunda arbetssätt? (A-
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kurs, B-kurs…) (geometri, ekvationer, statistik,
sannolikhetslära, funktioner, trigonometri…)

〈  Finns det något speciellt område där du har
upptäckt att det varit bra att arbeta med
utepedagogik?

〈  Finns det något speciellt område där du har
upptäckt att det varit bra att arbeta med andra
annorlunda arbetssätt?

〈  Finns det något speciellt område där du tycker
det är bättre att arbeta med traditionell
undervisning.

〈  Finns det något område där du tycker att det är
svårt att arbeta med annorlunda arbetssätt fast
du skulle vilja?

〈  En viktig del i matematikundervisningen är att
lära sig problem. På vilket sätt tränar
utepedagogik problemlösningsförmågan?

Speciellt med annorlunda arbetssätt kontra katederundervisning- räkning
〈  Om vi tittar på den första lektionen i

lektionsserien ni genomförde, den då eleverna
fick samla föremål och bygga ekvationer av
dem. Skulle samma lektion kunna genomföras
inne där föremål redan finns som färdigt
laborativt material? Vad är det som man bara
kan genomföra ute.

〈  Jag tänker på de problem ni genomförde under
den tredje lektionen med utegruppen. Vad är
fördelen med att ha materialet framför sig när
man arbetar problemlösande?

〈  Jag ser att ni skrivit att en bra sak är att möta
begreppet på ett nytt sätt. Kan du berätta lite
mer om det?

〈  Vad lär man sig med utepedagogik som man
inte kan lära sig vid katederundervisning och
enskild räkning i boken?

〈  Har du något exempel som visar på något man
bara kan lära sig med annorlunda arbetssätt?

〈  "Elever har svårt att fokusera på sin uppgift när
få sinnen stimuleras" skriver ni. Kan du berätta
lite om det?

〈  Ni skriver att eleverna stör varandra med
inomhus. Finns det fler störande moment på
inne- eller utematten?

〈  Vad är det som gör det bättre att uppleva en
verklighetsförankring jämfört med att få
verklighetsförankringen berättad?

Nackdelar och hinder
〈  Hur ofta arbetar du med annorlunda arbetssätt?
〈  Hur ofta skulle du vilja arbeta med annorlunda

arbetssätt?
〈  Är det något som gör det besvärligt att arbeta

med annorlunda arbetssätt jämfört med att
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arbeta med traditionell katederundervisning?
〈  Är det något som gör det lätt att arbeta med

annorlunda arbetssätt jämfört med att arbeta
med traditionell katederundervisning?

〈  Är det lättare eller svårare att få eleverna att se
målet med undervisningen när man jobbar med
annorlunda arbetssätt?

〈  Ni skriver att innegruppen inte tog de uppgifter
som inte liknar lärobokens uppgifter på fullt
allvar. Fick ni eleverna i utegruppen att ta
uteundervisningen på allvar? Hur gjorde ni för
att lyckas med det?

〈  Har du stött på några hinder i ditt arbete med
annorlunda arbetssätt?

〈  Är det något i planeringen som blir
besvärligare?

〈  Finner du något hinder under själva
genomförandet av lektionerna?


