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ABSTRAKT
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Foto-matematik
Ett försök till deliberativa samtal i matematik för ett ökat elevintresse kring
problemlösande undervisning.

Photo-Mathematical Learning

An attemt making use of deliberativ democrativ conversations in mathematic to recive an
increased inerested pupilparty around problemsolving teaching.

Antal sidor: 42

Jag har undersökt ifall det är möjligt att väcka ett ökat elevintresse för skolans

matematikundervisning under deliberativa klassrumssamtal med en metod som jag själv

utvecklat, foto-matematik. Foto-matematik är även ett försök att väcka läsarens, i detta

fall pedagogens, intresse att vilja använda sig av denna metod i sin skolundervisning.

Det visar sig att genom denna metod ges eleven ett mera aktivt och lustfyllt lärande,

samtidigt som lärarnas förståelse för elevens resonerande, svårigheter och

problemlösande kring matematiken ökar genom positiva överraskningar i klassrummen.

Även matematiksvaga och/eller passiva elever i klasserna visar på ett starkt engagemang

och vilja.
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1. Inledning
Under 1990-talet lades ett större kvalitetsfokus på det svenska kunskapssamhället som parallellt

börjat växa fram i takt med det allt mer globalt törstande världsbehov av information samt

kompetent utbildade medborgare. Främst lades fokus på bland annat; skolor, lärarutbildningar,

skolpedagoger, rektorer och övriga aktörer i och kring skolans spelrum. Det statliga och

centraliserade styret av skolorna och utbildningarna i landet skulle snart istället resultera i att

Sverige skulle komma att bli, sett ur ett europeiskt perspektiv, den stat som har den längst

drivande kommunala självständigheten och mest vidsträckta ansvarsområdet på lokal nivå

(Andersson, 1996; Daun, 1997), vilket numera visat sig tydligt uttryckt i skolor och särskolor

runt om i landet. I samband med kommunaliseringsstarten för litet drygt femton år sedan, föddes

det välkända uttrycket “No child left unassessed behind” i Storbritannien av liberalerna och i

USA (Fritzén, 2003). Ett liknande uttryck gavs tillkänna i många andra länder runt om i världen,

däribland i Sverige “En skola för alla”. Tanken var väl menad, men har på senare år mötts av

stort motstånd och skepsis bland många. En skola för alla skulle nämligen nå ut och välkomna

alla elever oavsett bakgrund, förmåga, etnicitet, kön etc. frågan var dock om denna skola var

möjlig att uppnå i praktiken eller om detta skulle förbli en skolpolitisk utop.

Samtidigt som politiker, inte enbart i Sverige, utan på många håll i västvärlden formulerat goda

och vackra meningar om ”En skola för alla” och där inga barn lämnas utanför så har det dock

visat sig att Sverige är ett av de länder som ligger oerhört dåligt till bland många skolämnen i

nationella kunskapsundersökningar där PISA-undersökningen troligtvis är den mest

omdiskuterade. Det ställs ett allt större ansvar på den enskilda läraren/pedagogen för att hon/han

skall klara av att möta dessa krav från politiker och samhälle. Parallellt med detta talats det om

bristande resurser, tid och stress i skolans miljö1. Som en konsekvens av detta har elever med

matematiksvårigheter ökat i grundskolan då det främst ges allt mindre tid åt läraren att planera,

genomföra och utvärdera sin undervisning så att denna håller en god kvalité. Denna

kunskapssänkning märks även ute i arbetslivet och under högre eftergymnasiala utbildningar.

Från många håll beskylls dessa svaga kunskaper på en dålig skolgång, ofta redan långt tillbaka

under grundskolan2. Går det att skapa en förståelse för och ett elevintresse kring skolans

matematik i detta kaos.

1
Jmf. t.ex. de lärarfackliga arbetsmiljöfrågorna som drevs mycket starkt för endast några enstaka år tillbaka.

2 På universitetsnivå har man i drastiska fall tvingats sänka kraven för betygsintag, tentor, m.m. (t.ex. vissa
inriktningar inom lärarutbildningen) eller rent av dra in enstaka universitetsutbildningar för att skolans elever gått ut
med för dåliga kunskaper i matematik, vilket LTH i Lund meddelade under TV4-nyheterna för endast några år
sedan. Vidare har detta gjort att det numera även talas om att studenter vid vissa högskole- och
universitetsutbildningar "glider igenom" utbildningen då innehåll och bedömning i utbildningen blivit allt för låg.
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Ifall skolans situation, och i största synnerhet skolmatematiken är så pass bedrövlig som beskrivs

i inledningen av detta examensarbete, bör en av de stora frågorna rimligen vara hur och på vilket

sätt skolans pedagoger kan arbeta för att väcka ett elevintresse i matematik samt att förbättra

elevens matematikprestationer och förståelse för matematik. Som du säkert förstår vore det helt

orimligt att försöka besvara denna önskan via ett kortare examensarbete. Jag ska däremot i detta

arbete försöka undersöka och utvärdera ett försök till deliberativa samtalsdiskussioner i

matematik med hjälp av en metod i matematik som jag tror kan ge mycket goda resultat för att

både stärka intresset och förståelsen för matematik via bland annat öppna uppgifter med

problemlösning, diskussioner och reflektioner i och om matematik genom s.k. foto-matematik3.

Denna arbetsmetod är ett försök till att som utövande praktiker försöka förstå sig på hur eleven

tänker och resonerar kring matematiska problem genom att i främsta hand låta eleven arbeta

problemlösande i samspelsdiskussioner med andra, men även för eleven att inhämta nya

kunskaper i matematik genom ett nytt läroperspektiv.

1.1. Bakgrund
Min inspiration till detta arbete är främst hämtat från ett tidigare arbete under en

specialpedagogisk kurs vid lärarutbildningen i Malmö. Här presenterade jag ett kommunalt

åtgärdsprogram för elever med samtliga tre diagnoser; dyslexi, dyskalkyli och allmänna

koncentrationssvårigheter med inriktning på ämnet matematik, MRP-metoden - Mathematical

Recovery Program, så som jag valt att benämna denna metod (Sjövall, D. 2005). Åtgärderna i

MRP-metoden har i det stora hela sammanfattningsvis handlat mycket om att stärka elevernas

självförtroende och positiva utveckling i matematik. Vidare har det även handlat om att föra

diskussioner och resonemang kring problemlösningar med hjälp av så kallade "Open Ended

Questions" - Öppna uppgifter. Detta dels för att stimulera elevernas matematikutveckling, men

även för att som lärare och/eller specialpedagog få en djupare överblick i hur eleverna tänker och

resonerar kring olika matematiska problemlösningar och varför de då kan ha svårigheter för vissa

områden inom skolämnet. Vidare djupgående förklaring till MRP-metoden tänker jag inte göra

då detta inte är av relevans för arbetets omfattning.

Detta examensarbete bygger på inspiration och teorier från mitt tidigare presenterade

åtgärdsprogram med MRP-metoden som jag beskrivit i stycket ovanför. Jag kommer därför att

undersöka hur man i "En skola för alla" kan försöka utveckla elevernas matematiska förståelse

och intresse genom något som jag valt att benämna som (digital)foto-matematik. Generellt sätt

3 Se en förklarad modell av foto-matematiken i kap 3.4. samt valet av fotografier till arbetet i kap 3.3.
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har det nämligen visat sig att de elever som jag tidigare använt som "försökselever" (många av

dessa har dessutom haft svårigheter inom matematik, t.ex. p.g.a. koncentrationssvårigheter eller

allmänna matematikproblem), har visat på en ökad koncentrations-, diskussions- och

problemlösningsförmåga i matematik med hjälp av "foto-matematik". Denna positiva

elevutveckling har redan delvis visat sig efter enbart en relativt kort tid. Under detta

examensarbete skall jag titta närmare på foto-matematiken som arbetssätt och vilka eventuella

fördelar och/eller nackdelar detta har att erbjuda eleverna och pedagogen.

1.2. Syfte
Syftet med arbetet är att undersöka ifall det är möjligt att öka elevers problemlösnings- och

diskussionsförmåga i matematik genom att använda digitalfoto samt multimediautrustning som

hjälpmedel i matematikundervisningen kopplat till diskussionssamtal, problemlösning och hur-

frågor - dvs tillvägagångssätt för uträkningar. I detta arbete har jag valt att benämna denna metod

för foto-matematik eller Photo-Mathematical Learning. Enligt mina tidigare ringa och

uppskattningsvisa erfarenheter så är jag övertygad om att digitala fotografier på storbildskärm

eller digitalprojektor är ett utmärkt undervisningshjälpmedel för att stärka eleverna inom dessa

båda områden - problemlösning och samtalsdiskussioner. Mina tidigare erfarenheter bygger dock

på allt för få elever, vilket därför gör det för tidigt för mig att dra några direkta slutsatser. I detta

arbete är det därför planlagt att fördjupa mig kring detta och se vad resultaten i så fall kan visa.

Då det gäller foto-matematik är hela konceptet beroende av en datorstödd undervisning eftersom

det just är digitala foton/bildspel som utgör grunden för den digitala matematikundervisningen.

Skolorna och pedagogerna utnyttjar inte datorernas fulla potential och möjlighet i

matematikundervisningen, trots att det i styrdokumenten är skolans ansvar att rusta eleverna för

IT och datorvärlden och att göra undervisningen flexibel (se bl.a. Lpo -94).

1.3. Frågeställning
Med anledning av Samuelssons citat i slutet av föregående delkapitel, kommer examensarbetets

tyngdpunkt att bygga på följande två primära huvudfrågor:

1.Hur påverkar foto-matematik elevens intresse för problemlösning

och diskussionsförmåga i matematik?

2.Vilka för- och nackdelar påträffas i foto-matematik.
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2. Teoretisk bakgrund

2.1. Från Piaget till Rönnbom och Foucault -
Socialkonstruktivism

Bortsett från enstaka medfödda beteenden hos ett nyfött barn, tvingas barnet att lära sig allt från

grunden. I första hand sker mycket av barnets egna upptäckter, genom t.ex. kontakten med

föräldrarna där den nyfödde t.ex. biter, klämmer eller känner sig fram för att därefter omfatta allt

fler nya personliga möten och intryck som formar dess världsliga bild. Jean Piaget (1973) kallar

denna ”kunskapsstart” för "kontinuum" och riktar mycket av människans kunskapssökande till

ett resultat av en aktivitet, "ofta i form av andras beteenden" (Naeslund, J. 1980; även liknande i:

Piaget, J. 1973). I Naeslund, J. (1980) står det om Piagets kontinuum följande: "I begynnelsen

finns det alltså varken något jag eller någon värld utanför", vilket Piaget benämner som det

nyfödda barnets start på kunskapssökandet. Detta är en process som därefter pågår under hela

livet, ett slags livslångt lärande. Barns och vuxnas lärande bygger dock många gånger på ett

interaktionellt samspel, diskussioner, förklaranden och utbyten av lärdomar mellan varandra som

tillsammans skapar ett kunskapsutbyte. Genom våra tankar och bemötanden i våra sociala

relationer och möten byggs vårt tankesätt, värdegrund, kritiska tänkande och lärande upp

(Evenshaug & Hallen, 2001; Lindström, L. & Lindberg, V. 2006). Paul-Michel Foucault kände

sig inte nöjd med denna ism och det sätt att utbyta och lära sig nya kunskaper på. Istället

vidareutvecklade Foucault denna teori, detta synsätt, genom att påstå att det inte är samhället i

det stora hela som styr och påverkar individen, utan att det snarare bygger på situationsbundna

konstruktioner i sociala möten och relationer där lärandet tar sin form och uppfattning i samhället

genom olika maktutövanden och där på så sätt kunskaper genereras eller byggs vidare4. Det är

nämligen i första hand genom gruppdiskussioner och sociala möten som elever lär sig mest, inte

genom av att arbeta enskilt eller reflektera och upptäcka lärandesaker allena så som bland annat

Piaget delvis beskriver eller att enbart lyssna till en genomgång under ett passivt lyssnande

(Strömdahl, H. 2002). Rönnbom (2001) berättar bland annat att det eleverna lär sig mest av är

genom: a) diskussioner tillsammans med andra b) personliga erfarenheter och c) till att förklara

för andra. Mest lär man sig genom att förklara för andra, vilket visserligen kan leda till en

diskussion, men som i första hand troligen enbart gynnar lärandet för den som förklarar, inte

lyssnaren. Att enbart läsa, lyssna eller att se, lär vi oss minst av, enligt Rönnbom (2001) och den

procentuella inlärningen i de olika inlärningsstilarna varierar från endast 10% till hela 95% för

4 Föreläsare och kursansvarig Anne-Charlotte Ek (Fil.mag. genusvetenskap med vetenskapsteori., Medier- och
kommunikationsvetenskap). Föreläsning i kursen "Medier, makt och kön 10 p", Malmö högskola).
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den effektivaste metoden. Om foto-matematik skall vara något som gynnar samtliga elever i

klassen, måste därför istället gemensamma diskussioner vara det som prioriteras högst i

klassrummet under denna form av undervisning (jmf. här med t.ex. Foucault och Rönnbom).

Under gemensamma diskussioner bör därför lärandet i foto-matematiken bli något som når

samtliga elever. Baseras däremot foto-matematiken på t.ex. personliga erfarenheter eller

förklaringar för andra är åtminstone den teoretiska förhoppningen om att gynna samtliga elever

eliminerad. Detta p.g.a. att foto-matematik ofta ställer höga krav på elevers erfarenheter och

tidigare kunskaper för att lösa uppgifterna tillsammans med andra.

2.2. Så integreras styrdokumenten i foto-matematik

Foto-matematik bygger på att eleven skall arbeta parvis/gruppvis med andra där de får en

digitalbild som visas med dataprojektor i storbild med tillhörande problem presenterat för sig5.

De skall därpå tillsammans diskutera och laborera sig fram till något eventuellt svar. Då samtliga

inom varje grupp är eniga, presenteras deras gemensamma beslut i helklass. Efter detta får varje

grupp presentera hur de gått tillväga med problemlösandet kring uppgiften. I vissa fall kan

presentationen i helklass leda fram till en djupare diskussion så som t.ex. varför en grupp valt att

använda en viss metod, men inte en annan, eller varför olika metoder kan ge olika resultat, etc.

Tanken med foto-matematik är att integrera ”öppna uppgifter” i problemen för att skapa en

nyfikenhet för att:

•vilja förklara sin egen grupps tillvägagångssätt och resultat för övriga i klassen.

•öppna upp en nyfikenhet för att ta reda på hur andra i klassen har tänkt och

resonerat för att komma fram till ett kanske annorlunda resultat.

•lyssna, höra, lägga fram sina argument och testa ifall de håller med andras kanske

starkare eller tydligare argument och i slutet även i helklass kunna enas om ett eller

flera rimliga uträkningar och tillvägagångssätt6 för att på så sätt få fram ett

deliberativt samtal i matematikundervisningen (Fritzén, 2003; Jonsson, & Roth,

(red.) 2003; Zackari, & Modigh, 2000).

•träna på att uttrycka sin språkliga förmåga inom matematiken.

5 Se kap 3 för detaljerad beskrivning av foto-matematik.

6 Viktigt är att enandet inte blir en slags tävlingsprocess mellan grupperna om vilken/vilka grupper som anses som
bättre eller sämre, utan att man som lärare istället tränar eleverna på att respektera varandras framföranden och
diskussioner samt att lägga högst prioritet på diskussionen och tillvägagångssättet/lösningsstrategin istället.

Sida (9)58



Att kunna respektera andra elever/individer i t.ex. klassrummet är för många elever en träning

som många gånger behöver upprepas. I matematiken förträngs ofta det deliberativt demokratiska

utbytet av lärande (Fritzén, 2007). En av anledningarna må vara att eleverna räknar enskilt i sina

matematikböcker och att det ofta ställs krav från läraren att det skall vara arbetsro och tyst i

klassrummet under tiden denna enformiga räkning pågår. Detta ger inte några möjligheter till

utbyten av idéer och prövningar från andra elever. Ämnen så som samhällskunskap, svenska och

vissa delar av naturkunskapsområdet så som t.ex. klimat-, etik- och moralfrågor är skolämnen

som på ett mer aktivt sätt genomsyras av deliberativa samtal på ett ibland mycket konkretare sätt

än i andra skolämnen (jmf. Fritzén, 2003); Jonsson, & Roth, (red.) 2003; Strömdahl, (red.)

2002). Under rubriken Riktlinjer, kap 2.1. i Lpo -94 står följande:

"Alla som arbetar i skolan skall visa respekt för den enskilda individen och i det

vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt."

Ett liknande mål återkopplas på nytt något längre fram i Lpo -94, här i en annan formulering:

"/.../ varje elev känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel

med andra"

Genom foto-matematik integreras demokratibegreppet i undervisningen. Men detta är inte allt! I

Lpo -94 ringas även andra målområden in i foto-matematiken så som t.ex. "utveckla nyfikenhet

och lust att lära" via öppna uppgifter och spännande bilder, "utvecklar sitt eget sätt att lära" och

att lära "sig att utforska, lära och arbeta /.../ tillsammans med andra" genom att samspela, pröva

och utbyta egna och andras idéer under problemlösandet, men även presentationen av idéer och

resultat i helklass, "utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt

språk" genom att göra foto-matematik till ett "aktivt lyssnande" istället för ett "passivt

lyssnande" (se bland annat Maltén, 1998).
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2.2.1 Uppnåendemål åk 5 - enligt kursplan
Lärandesituationerna i foto-matematik är aldrig begränsade till någon direkt kunskaps- eller

svårighetsnivå. Istället är det läraren själv som helt på egen hand erbjuds höja eller sänka nivån

efter klassens och varje enskild elevs behov och möjligheter. Detta arbetes empiriska

undersökningsdel riktar sig till elever i de lägre grundskoleåldrarna, därför har jag valt att titta

närmare på uppnåendemålen för årskurs 5. Häri står följande: "Varje elev skall senast i slutet av

det femte skolåret ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik

som behövs för att kunna lösa enkla problem och hantera enkla och konkreta situationer i elevens

närmiljö." Vad dessa grundläggande kunskapar och färdigheter innebär står mycket enkelt

förklarat i uppnåendemålen. Det är dock enbart fem (5) av dessa uppnåendemål i åk 5 som jag

valt att fokusera den empiriska undersökningen av foto-matematik kring:

3.att varje elev i aritmetik har en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga

tal och enkla tal i bråkform och decimalform.

4.att varje elev skall kunna förstå och använda begreppen addition, subtraktion,

multiplikation och division samt kunna upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal

i enkla formler.

5.att ha grundläggande färdigheter i att räkna med naturliga tal - i huvudet, med hjälp

av skriftliga räknemetoder /.../

6.att ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och beskriva

grundläggande egenskaper hos geometriska figurer och mönster"

7.att kunna jämföra, uppskatta och mäta /.../

Med andra ord. innebär det att de digitala fotografier och problem, som eleverna i

urvalsgrupperna kommer arbeta med, mycket väl kan inkludera alla dessa ovannämnda områden.

Dessa anpassas dock beroende på vilken årskurs och vilka elever och möjligheter som ges för att

genomföra foto-matematiken. Exempelvis tränade jag det femte målet ovan "kunna jämföra,

uppskatta och mäta /..." i en åk 2-klass som jag använt mig av som 'försöksklass' till foto-

matematik. Här visades bland annat en bild på en dykare som simmade intill en haj som var

ungefär dubbelt så lång som dykaren själv - dvs. dykarens längd x 2 = hajens längd. Den första

undersökande frågan till elevgrupperna var att ta reda på hur lång hajen ungefär var på fotot.

Bilden visades med hjälp av en digitalprojektor på en whiteboardtavla för eleverna som själva

kunde gå fram till tavlan och titta närmare på bilden, uppskatta eller försöka mäta hajen enbart
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med sin kropp. Grupperna fick fram olika svarsalternativ som hamnade mellan 3-5 meter, litet

beroende på hur de resonerat och genom vilket sätt de valt att lösa uppgiften på. En utav de

elever som i normala omständigheter har svårigheter inom matematik svarade:

"FYRAMETER! Den måste vara fyra meter! Arne (elevens far) är nästan två meter

lång och hajen är ju dubbelt så lång, det har jag mätt med händerna. Aaaa, och två

plus två blir ju fyra!"

Eleven som vi kan kalla för Anders, är en elev som i vanliga omständigheter behövt mycket lång

tid på sig att räkna ut ett vanligt problemlösningstal av denna art i en vanlig matematikbok, men

som överraskade inte enbart mig, utan även sina klasskamrater genom att visa på en

utomordentlig förklaring till en lösning som låter otroligt rimlig. Vad som hände var att de andra

eleverna betraktade Anders som smart, vilket lyfte hans självförtroende i matematiken och sin

tilltro till sitt egna logiska tänkande (jmf. under strävansmålen i Lpo -94)

2.3. Begreppsförklaringar

För att vidareutveckla teoridelen, krävs en grundläggande förklaring kring ett antal centrala

begrepp som är relevanta för arbetets upplägg. Begreppen förklaras i de underliggande kapitlen;

"Att bedöma elever i diskussioner" (Om bedömning) och "Enats utan att enas, fastän vi är eniga"

(Om deliberativa samtal).

2.3.1. Att bedöma elever i diskussioner - Om bedömning
Hur går bedömning till i foto-matematik där större delen av undervisningen bygger på

samtalsdiskussioner? Vad finns för bedömningsmöjligheter i sådana sammanhang? Läraren är

skyldig att dokumentera/bedöma eleven och undervisningen kontinuerligt t.ex.: under och efter

lektioner. All form av bedömning behöver dock inte dokumenteras skriftligen via t.ex. prov;

diagnoser; test o.dyl. i skolans matematikundervisning, även om det visserligen underlättar

arbetet både tidsmässigt och praktiskt med att kunna se en helhet i elevens utveckling

(Lindström, & Lindberg, 2006). Läraren kan istället se och känna av elevens utveckling och

framsteg, vilket dock kräver ett större pedagogiskt kunnande, erfarenheter och inlevelseförmåga

(a.a.; Jonsson, & Roth, 2003). Vidare kräver detta en större dialog och diskussion med eleven

både på djupet och bredden för att kunna förstå och sätta sig in i elevens utveckling, framsteg,
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möjligheter, behov och hinder. Foto-matematik som arbetssätt bygger på och inbjuder

pedagogen, via dialoger och samtal med eleven/eleverna, att ständigt intuitivt bedöma elevens

matematiska förståelse, utveckling och resonemang. Denna form av bedömning i foto-matematik

sätter en större vikt vid om eleven förstår matematiken (Blythe, 1998; Riesbeck, 2000), istället

för om bedömningen enbart bygger på elevens uträknande.

Ett mera djupgående teoretiskt exempel på förståelsebegreppet tangerar Michael Bonnett som

resonerar kring viljan att förstå de faktorer som bygger upp vårt individuella lärande och

förståelse ur ett individ- och samhällsperspektiv. Bonnett (2004) menar nämligen att för att

förstå och för att förstå viljan att förstå de faktorer som bygger upp vårt individuella lärande och

förståelse, måste vi:

"/.../ look not only at whatever logical structure there may be to the concepts being

learnt - their public meaning - but also the subjective structure of the individual

mind which is to receive these concepts. If this is so, it is clear that an important

feature of this element is not simply its existing cognitive structure /.../ but its

affective structure: its stance towards what is being learnt in particular, and its

attitude towards the world in general. These will be important elements in

determining the 'subjective weight' of what a person knows."

Vad Bonnett enkelt uttryckt menar översatt till ett foto-matematiskt perspektiv är att pedagogen

måste arbeta både ur ett "public meaning"7 samt utifrån "the subjective structure of the individual

mind" (individens förståelse, struktur och tankar) för att skapa sig en helhet kring elevens

matematiska räknande och förståelse. Bonnet nämner därpå att man inte enbart skall utgå ifrån

ett kognitivt bedömingsunderlag vilket bland annat Jean Piaget är inne på, utan att man även

utgår från ett affektivt underlag för att skapa sig ett gott bedömningsunderlag för "the 'subjective

weight' of what a person knows" (a.a.). Detta ger därmed en mycket djupare och grundläggande

helhetsbedömning av eleven än vad t.ex. ett diagnostiskt test eller ett prov kan ge - s.k. summativ

bedömning (Lindström, L. & Lindberg, V. 2006). Det affektiva8 målsunderlaget i

matematikundervisningen har under de senaste åren börjat synligöras allt mer. De affektiva

målen i matematikundervisningen relateras till elevernas "intresse, motivation, koncentration,

7 Skulle kunna liknas med samhällets allmänna syn på bedömning i skolans värld.

8 Ett affektivt mål kan exempelvis vara hur eleven förhåller sig till andra elevers resonemang, dvs. hur han/hon
lyckas samarbeta i problemlösande med andra elever. Affektiva mål är vanliga mycket mer
värdeladdade/känsloladdade mål än vad de summativa målen i matematik är.
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behov" samt "elevens tilltro till sin egen förmåga i matematiska sammanhang" (Samuelsson, J.

2003), vilket konkretiseras på ett flertal ställen i arbetets senare delar (främst i kap 3).

Låt mig som avslutning ge några exempel på vad man kan upptäcka i diskussioner där

bedömning ingår:

1) I Hargots matematikbok är en av uppgifterna att räkna ut 4x5. Hargot skrivet 20
som svar, vilket visserligen är rätt, men förstår hon innebörden av det hela? Jag
frågar henne ifall hon kan försöka sig på att förklara vad det hela innebär mer
konkret. Hargot svarar:

- Jag har 4 getter som tillsammans dricker 5 liter vatten.
Det blir 20.

Dessvärre visar detta på att Hargot kan göra korrekta uträkningar, men hon har inte
satt sig in i förståelsen av vad multiplikation innebär, eljest heller så har hon
bristande kunskaper i (matematik)språket eftersom hon inte riktigt kan förklara
innehållet i 4x5.

2) Sara är oerhört duktig på att mäta längd i matematikboken och har räknat långt
och länge med detta. I foto-matematiken får hon och övriga klassen en bild som
föreställer dels en lång pinne med given längd (1 dm) samt en bild på en grusväg
som avgränsas av två gulblommande rapsfält. Uppgiften blir här att försöka ta reda
på hur bred vägen ungefärligen kan vara. Som svar från Sara ges 30 cm. Även
fastän bilden inte är skalenligt korrekt och utifall man mäter vägen i den skalan, får
man en väg som är över 1,5 meter. bred. Saras svar kan alltså inte vara rätt.
Anledningen till detta är att hon försökt uppskatta vägens bredd, utan att ha någon
förståelse för detta ännu.

3) Tidsuppfattning är även det något som kan vara oerhört svårt för eleverna. Tim
går i fjärde klass och får tillsammans med klassen se en bild på en anka som precis
skall ned under vattenytan för att jaga småfisk. Efter att vi diskuterat vad ankor gör
under vatten och hur länge de kan hålla andan, låter jag eleverna ta ett djupt andetag
och därpå se ifall de kan hålla andan lika länge eller t.o.m. längre än ankan. Jag tar
tiden på varje elev (de räcker upp handen då de inte orkade hålla andan längre).
Tidsresultaten får de ännu inte se. Jag vill nämligen först ta reda på hur länge de
själva tror sig ha hållt andan. De flesta svar ges mellan några enstaka sekunder till
strax över en minut. Från Tim får jag ett svar som är uppe i "ungefär 5 minuter",
enligt honom själv. Spännande är att därpå kunna göra en liknande övning senare
framöver för att bedöma ifall man kan se en utveckling kring Tims tidsuppfattning
sedan sist.

2.3.2. Enats utan att enas, fastän vi är eniga - Om deliberativa samtal
Deliberativa samtal utgår från demokratiprincipens spelregler. Foto-matematik grundar sig i

deliberativa samtal, varför skolans undervisning skall, enligt de nationella styrdokumenten (se

t.ex. Lpf- och Lpo- 94), "genomsyras av" demokratibegreppet. Detta ställer ett antal nya krav på

bland annat följande (Fritzén, L. 2003; Jonsson, B. & Roth, K. 2003):

1. Både läraren och eleverna behöver tränas in i denna form av arbetssätt.
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2. Kraven på ett gott och väl utvecklat språk för att kunna göra sig förstådd och för

att bidra till underlag i eller till en diskussion.

3. Eleverna måste både kunna lyssna på andras förslag och framföra sina egna

förslag, argumentera för sin sak, kunna respektera varandras åsikter, etc.

Eleverna och läraren måste därför lära sig formalian och det praktiska för att kunna arbeta under

deliberativa samtalsformer i skolan. Man bör därför bereda sig på att det kan behövas ett antal

övningsförsök i klassen innan man ens kan se någon form av samtal som liknar deliberativa

samtal9.

De deliberativa demokratiska samtalen bygger flertalet gånger på att ett eller flera förslag

framförs för alla och att man testar och överväger de olika förslagen mellan varandra under

demokratiska samtalsprinciper. Ingen individ får kränkas för sin egna ståndpunkt, förslag eller

åsikt. Den deliberativa demokratisynen bygger på att även fastän allas förslag kommit till tals

och i diskussion med varandra, behöver man inte enas om eller försöka finna ett enda korrekt

förslag bland samtligas. Istället respekteras det att man tycker olika och att man därmed även

kan enas om olika beslutsförslag.

För att konkretisera detta ytterligare och koppla detta till foto-matematik kan jag berätta om en

av diskussionerna som jag hade i en av testklasserna. Jag visade en bild på: "1+1=?". Här

diskuterade eleverna vad 1+1 kunde bli och ifall det fanns fler än ett enda svar. Denna fråga är

mycket svår och nästintill mer filosofiskt än matematiskt så jag undrade om de överhuvudtaget

skulle klara av att lösa den. Efter en längre pardiskussion samlades klassens åsikter. En del tyckte

att det kunde bli 11, andra tyckte att det inte kunde bli något alls och en tredje grupp tyckte att

det rörde sig om en kuggfråga och att det därför endast kunde bli 2. Utöver detta fick vi ett antal

andra olika förslag som bidrog till en längre matematisk diskussion på olika djup och bredd.

'Anna' i en av grupperna svarar:

Anna: Det kan bli 3.
Jag (lärare): Intressant... hur tänkte du då?
Anna: Jo, min mamma och pappa de är ju... ja... Mamma är 1 och pappa är 1...
Jag: Hmmmm....
Anna: ...och från mammas mage kommer min lillasyster snart...
Jag: Jättespännande Anna! Jag börjar förstå hur du tänker. Berätta mer för oss
andra...

9 Hur detta tränande, övande och vilka dessa färdigheter bör te sig rent konkret är ett kapitel för sig själv, vilket jag
överlåter till läsaren att efterforska om på egen hand då detta i så fall tagit upp en allt för stor och övergripande del
av arbetet
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Anna: ...Ja! Då kan ju både 1+1 bli 2 för jag har två föräldrar och så kan 1+1 bli
två föräldrar och en lillasyster... alltså 3.
Jag: Utmärkt! Vad tycker ni andra i klassen? Kan alltså 1+1 bli något annat än 2?

Diskussionen kring "1+1"-problemet fortsätter i klassen. Bland annat kommer någon på att 1+1

hade kunnat bli t.ex. 4 om Annas mamma fått tvillingar istället. Andra i klassen tycker ändå inte

att 1+1 kan bli något annat än 2 och förklarar det genom att rita två intilliggande symboler på

tavlan och argumenterar mot Annas förslag.

Det är viktigt att man som lärare försöker styra upp det hela med att visa respekt och intresse

för de olika argumenten och att underbetonat visa på att det inte är svaren som är viktiga, utan

diskussionen kring hur de kommit fram till de olika svaren och att det (oftast) inte finns någon

förslag som är det enda rätta, utan att flera olika lösningar och förslag kan vara korrekta. Man

behöver därmed inte enas om någons förslag, istället kan man ibland enas om många olika svar

eller så kan eleverna enas om olika förslag som just de själva tycker är det ultimata eller det

bästa. Enandet är dock inget som bör diskuteras fram.

2.3.3. Barn med matematiksvårigheter ur ett foto-matematiskt perspektiv
Undersökningen och frågeställningen i detta examensarbete är inte att undersöka någon specifik

grupps utveckling, möjligheter och hinder i matematiken genom foto-matematik, så som t.ex.

barn med koncentrationssvårigheter eller dyskalkyli. Förhoppningarna med foto-matematiken är

att den skall kunna användas av alla skolans elever då metoden undersöks inom ramen för "En

skola för alla". I denna skola finns självfallet inte enbart elever som har lätt för matematik, utan

även elever med specifika matematiksvårigheter som kan bero på litet olika orsaker. Det är inte

författarens avsikt att ta reda på och fördjupa arbetet och den teoretiska bakgrunden till detta,

utan istället enbart mycket kort och koncist informera läsaren om vad för allmänna svårigheter

och funktionshinder som finns att ta hänsyn till av matematisk art bland elever i En skola för alla.

Att ge läsaren ett axplock av de mest viktigaste och vanligaste problem som barn med

matematiksvårigheter har, för att få läsaren att ta hänsyn till dessa elever i foto-matematiken,

skapa en ytterst allmän bild av detta fenomen, samt att inspirera läsaren till att på egen hand

orientera sig vidare inom detta område.

Vad som häri först och främst kan vara värt att nämna, är att man bör reflektera extra noga kring

begreppet dyslexi då det gäller matematik i form av: öppna uppgifter, problemlösningar,

diskussioner m.m. Det ställs allt högre krav på eleven att kunna utveckla ett matematiskt

språkbruk för att kunna lösa olika matematiska uppgifter i dagens skola och samhälle, vilket man
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försöker träna eleverna på i foto-matematik genom att utveckla, lära sig och bygga upp sitt

matematiska och allmänna språk. Hela begreppet matematik är ett enda stort språk i sin helhet.

Matematikspråket gör att dyslektiker emellanåt kan få stora eller mindre stora problem med att

lösa olika uppgifter i matematik, medan det för andra dyslektiker kan få motsatta resultat

(Sjövall, 2005). Följande båda citat är hämtade ur Dyslexia and Mathematics (Miles & Miles.

1992):

"All or most dyslexics have mathematical difficulties of some kind, but these can be

overcome to varying degrees and in some cases dyslexics can become extremely

successful mathematicians." (s 17; Miles, T. R. 1990 i Miles & Miles 1992)

Vissa menar därför att begreppen dyslexi och dyskalkyli är mycket nära besläktade med

varandra. I MRP-programmet (Sjövall, 2005) visas en tabell där Kosc klassificerar sex olika

typer av dyskalkyli (se tabellen på nästa sida). Kosc drar oerhörda likheter mellan dyskexi och

dyskalkyli i detta sammanhang främst då det gäller den verbala och lexikala dyskalkylin (se

begreppsförklaring i tabellen på nästa sida). Att matematik och språk hör samman med varandra

och att det dessutom kan visa sig genom matematiksvårigheter p.g.a. dyskalkyli eller dyslexi

bekräftas ytterligare av Joffe, (1990):

"If one is talking about dyslexia one is talking about a constellation of difficulties.

/…/ It is clear that written language and school mathematics share a lot of common

features." (Joffe, L. i Miles & Miles 1992)

Vad som därmed är viktigt i matematiken är just att kombinera de två begreppen: räknande eller

operationell matematik tillsammans med, vad som skulle kunna kallas: kommunikativ eller

reflekterande matematik i och under matematiklektionerna. Det är allmänt känt att ju fler intryck

ifrån olika inlärningsstilar och inlärningsexempel, desto större är möjligheten för eleverna att lära

sig förstå. I foto-matematik används dels digitalfoto i kombination med diskussioner och

problemlösning. Detta ger en kombination av: en bekantskap med multimedia; matematiskt

räknande och problemlösande samt även språkbruklig träning genom diskussioner.
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I det s.k. Kronobergsprojektet (se bland annat Sjövall, 2005) dras den slutsatsen att: "Vissa

undersökningar tyder på att många dyslektiker kan ha särskilt starka sidor, då det gäller visuella och spatiala

färdigheter, vilket kan ligga till grund för kreativa insatser inom matematik, naturvetenskap, teknik och

datavetenskap" (Jacobson & Lundberg, 1995). Detta är något som visionerna i den nya skolans

matematikundervisning bygger på, att locka fram elevers kreativa insatser i matematik genom;

öppna uppgifter (efter eng. Open ended questions) med minst två svarsalternativ (ofta obegränsat

antal svarsalternativ) och med relationer till barns egen vardag och omgivning, vilket dessvärre

anses som ett främsta problem i den svenska skolan då skillnaden mellan vardagsanknuten

matematik och skolans matematikundervisning är på tok för skiftande för att eleverna skall

kunna se något samband mellan dem båda (Wedege, 2002). Trots detta vet man att vardagsnära

matematikproblem ökar elevens intresse, engagemang, nyfikenhet, utveckling och känsla för

trygghet inom matematiken10. Vidare är det viktigt att kunna bygga undervisningen kring barnens

funderingar och nyfikenhet för att bibehålla matematikintresset och koncentrationsförmågan på

en högre nivå, vilket i sin tur leder till ett ökat intresse och engagemang (Asmervik, 2001). Foto-

matematik torde därför generellt sätt rimligen försöka integrera samtliga av dessa områden i en

helhet.

Ifall skolan skall vara En skola för alla, bör foto-matematik gynna samtliga elever i klassrummet.

Det gäller därför inte bara att man tar hänsyn till elever med matematiksvårigheter. Det gäller

10 Se bland annat Gisselberg, et al 2003; Mattsson, G (2006); Skogh, 2001; Zackari, G. & Modigh, F. (2000), m.fl.
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även att få till ett lärande som bygger på flexibilitet, spänning, engagemang och gemenskap kring

problemlösande11.

2.4. Forskning kring multimedia och IT i naturvetenskap och
matematik
Jan Sølberg vid Danmarks Pædagogiske Universitet i Köpenhamn har mellan 2002-2004 forskat kring IT och

multimedia i naturkunskap och teknik. Han är den främsta anledningen till varför arbetet bygger på fler källor inom

naturkunskap, än matematik. Jan Sølberg menar nämligen att det inte skulle vara frågan om några olikheter mellan

hans resultat kring IT och multimedia i naturkunskap och teknik, jmf. med mina foto-matematiska resultat. Så här

säger Sølberg under ett telefonsamtal (2007):

"Jag vill säga att där inte är någon skillnad i resultat mellan IT-undervisning och
pedagogiska resultat i några av de naturvetenskapliga skolämnena. Även i
matematik. Det är jag helt övertygad om."12

I Joakim Samuelssons (2003) doktorsavhandling "Nytt, på nytt sätt? En studie över datorn som förändringsagent av

matematikundervisningens villkor, metoder och resultat i skolår 7-9." nämner Samuelsson att under den 11:e

matematikbiennalen för sju år sedan fanns över 300 bidrag om IT och tekniska hjälpmedel, men att knappt tio utav

dessa tangerade området "datorstödd undervisning i skolår 7-9". Vidare verkar Samuelsson vara mycket besviken

över att innehållet i majoriteten av bidragen är på allt för hög/abstrakt nivå. Han menar att bidragen som under

matematikbiennalen berörde IT-området inte integreras och utvecklas på ett kreativt och ämnesintegrerande vis, utan

att IT-verktygen istället ses som ett område för sig självt. Det går bland annat att tyda detta till viss del i vad han

skriver på följande rader i doktorsavhandlingen (a.a.):

"Större delen av de bidrag som berörde IT handlade om grafritande räknare och
gymnasieskolan. Detta kan vara en indikation på att den datorstödda undervisningen
inte har en särskilt framträdande plats när matematikundervisning ska diskuteras.
Möjligen är det så att IT ses som en del av mycket annat inom
matematikundervisningen och att den därför inte behöver ett särskilt område att
införlivas i. IT kan diskuteras i förhållande till metod, i förhållande till innehåll etc."

Man bör därför fråga sig själv vad som har gått fel med IT-undervisningen i skolans matematikundervisning.

Samuelsson finner en hel del områden som andra pedagoger och forskare tror kunna vara möjliga hinder eller

bromsklossar för en kreativ tillämpning av multimedia och IT i undervisningen. Orsaksfaktorerna varierar, men är

många. Här finns bland annat följande problem beskrivna (a.a.):

1. Politiska krav på IT och multimedia i undervisningen
2. "Hinder och möjligheter för datorstödd matematikundervisning". Vadhar
t.ex. skolorna för tekniska möjligheter att bidra med datorstödd
matematikundervisning. Hur ser resurserna ut till skolan beträffande satsningen på

11 Jmf. att det i Lpfö -98 står att barnen skall uppleva arbetet “roligt och meningsfullt att lära sig nya saker” i
förskoleverksamheten. Det är ett känt faktum att man lär sig bättre och snabbare ifall man har roligt under
lektionerna (jmf. Gisselberg, et al 2003; Mattsson, G (2006); Skogh, 2001; Zackari, G. & Modigh, F. (2000), m.fl.).
12 Anm: Svensk översättning av mig själv från danskt tal.
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sådana lärande medel, etc. Här nämns bland annat följande resurskällor från
Samuelsson (2003): Zammit, 1992; Alexander, 1996; Norton, 2000; Arcavi &
Hadas, 2000; Forgasz, 2002; Sinclair, 2002
3. "/.../lärares erfarenheter av och tilltro till datorstödd undervisning." En
övergripande majoritet av lärarna i grundskolan säger sig sakna kunskaper om att
lära ut elever med hjälp av multimedia. Här nämns följande som resurskällor från
Samuelsson (2003): Chazan, 1999; Niederhauser & Stoddart, 2001; Ruthven &
Hennesy, 2002

Slutsatsen av både Sølbergs telefonintervju och hans samt Samuelssons (2003) material är att det finns för litet

material att utgå från för att utveckla skolans datorstödda matematikundervisning till en mer verklighets- och

pedagogiskt professionell nivåanpassad undervisning. För att en positiv utveckling skall ske, behövs därför inte mer

idéer till datoranvändningen och dess bidragande fördelar, utan istället behövs det tas reda på hur dessa idéer

omvandlas till verkliga skolsituationer i praktiken och tillämpas därefter för att sedan analyseras och utvärderas. Det

är som reflekterande pedagog som den datorledda undervisningen kan ges möjlighet att utvecklas till något kreativt

lärande i skolan (Blythe, 1998; Lindström, & Lindberg, 2006).

2.4.1. Datorundervisning i matematik ur ett positivistiskt historieperspektiv
Forskningen kring och den positiva förväntan som man haft på multimedia- och IT-undervisning

i olika skolämnen och årskurser har funnits länge. Positivismen är något som spridit sig på fler

områden än multimedia och IT i samhället. Samhället har generellt sätt blivit mer positivt inställt

till hur teknikutvecklingen skall kunna lösa flertalet av våra problem i samhället och

vardagslivet: bantningspiller; vaccination mot cancer; genforskning; klimat- och växthusfrågor

så som miljövänliga medel och fordon; avlyssnings- och bevakningssamhällen i förebyggande av

terrorhot; etc, etc. Det som många lärare anser vara en ny teknik och revolution i skolan,

(multimedia och IT), är på många håll i västvärlden äldre än våra aktuella styrdokument från

1994.

Redan i början av 1980-talet (!) skrev David Wray vid Edge Hill College i Ulverston,

Storbritannien oerhört positivt och inspirerande om datorundervisningen som ett hjälpmedel i

språk och lärande. Här tangerar han även skolans matematikundervisning med hjälp av olika

datorprogram - s.k. Sequencing, vilka bygger på enkla programmerbara sorteringsövningar

(Wray, D, 1983). Eleverna kan här få varierande svarslösningar på uppgifterna i

datorprogrammen, vilket han menar är positivt då det är tänkt att bygga vidare på en diskussion

kring uppgiften eleverna sinsemellan. Ifall detta är något som är eller liknar öppna uppgifter och

deliberativa samtal i skolan är svårtydande att säga då detta inte är något som förklaras mera

utförligt via direkta exempel ur klassrumssituationer utan istället så som ett antal övergripande
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ytliga exempel, men det är åtminstone något som underförstått liknar öppna uppgifter och

samtalsdiskussioner av någon viss art.

Vi får inte förtränga det att datorutvecklingen sedan 1980-talet fram till idag har skett i en

explosionsartad utveckling. Datorer och datorprogram, s.k. mjukvara eller software, föråldras i

oerhört rask takt i dagens IT- och kommunikationssamhälle. Detta mycket tack vare ett ökat

ekonomiskt behov från producenter och konsumenter, men även med anledning av att vi i

västvärlden utvecklat ett allt mer djupgående teknikberoende i vår vardag. Även skolorna

försöker hänga med i denna utveckling, men hindras ständigt i första hand av ekonomiska

inköpsresurser13. Istället föråldras datorerna och datortekniken i skolan mycket raskt och

motivationen och möjligheterna till att bedriva någon god multimedieundervisning blir nästintill

omöjlig. Därav använder många skolor (som jag tidigare hört runt med) mycket gammalmodiga

och 'opedagogiska' datorprogram där eleverna i första hand arbetar enskilt med enkla och slutna

matematikuppgifter så som t.ex. multiplikationstabellen som närmare bestämt skulle kunna

liknas vid ett (digitalt) diagnostiskt test eller en digitaliserad version av skolans matematikbok.

Det kreativa, problemlösandet utesluts helt - för att inte tala om gruppdiskussioner och

samarbeten. Här fångas många gånger eleven istället upp av datorn i en sluten värld, utan någon

direkt kommunikation och förståelsebedömning med omvärlden - dvs. läraren och

klasskamraterna. Man skulle därför kunna tro att multimedieprogram i matematik fått kritik

under enbart de senaste åren, men David Wray nämner redan liknande problem i sin artikel från

1983 (a.a.):

"Following the development of the cheap, easily available microcomputer, the last
few years have seen the rapid development of computer-assisted learning (CAL) in
secondary and, more recently, primary schools. There has, however, been a
tendency for this to be based on the 'drill' program, and for computers to be used
mainly for highly structured activities such as basic mathematics. The question
needs to be raised as to how teachers of reading and language might reconcile this
use of the computer for 'drill', with the desire to instil more creative and thoughtful
modes of working into their children."

Trots att Wray redan för snart 25 år sedan insett problematiken med att man bortsett från

kreativiteten i datorundervisningen och att den möjliga potentialen av att kunna använda datorn

på ett mera kommunikativt och problemlösande sätt för lärare åt deras elever, så kvarstår än idag

samma problematik: datorerna är allt mera komplexa och datorprogrammen är oftast på tok för

13 Detta kan t.ex. ses på den drastiska minskningen av IT-satsningen inom den svenska skolan under en tio års
period.
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opedagogiska. Bland annat berättas det i Dansk Pædagogisk Tidsskrift (1999) om psykologen

och datordesignern Donald Norman som skrivit boken "The Invisible Computer" att PC-datorn:

"er qua sin tilblivelseshistorie blevet alt for kompleks og dermed alt for skrøbelig. /.../

Computeren er som et generelt værktøj, /.../ at sammenligne med en schweitzerkniv - den kan

simulere en mængde forskellige arbejdsfunktioner, hvilket i sig selv er fantastisk - men hver for

sig fungerer disse arbejdsfunktioner for dårligt og besværligt." Dounalds råd till datormakarna är

att "gå hjem" och börja om på nytt genom att bygga en ny dator som räcker till och är enbart

anpassade åt en viss arbetsfunktion, även lärarna i dagens skola har nämligen problem med att

kunna begränsa sig och elevernas användande av datorn så att det kan gynna undervisningen och

lärandet14. Foto-matematik är något som förvisso kräver en PC eller Mac, som i sig själv är

komplexa, men själva foto-matematikens datorbehov är inte stort då det enbart kräver att kunna

öppna upp bilderna i ett multimedie- och/eller bildprogram. Vid bland annat Danmarks

pedagogiska universitet (DPU) i Köpenhamn, men även på fler ställen i världen visar man på att

det är mycket som kvarstår att utforska kring detta område, varför man här utvecklat ett

forskningsteam som angriper olika forskningsprojekt inom multimedia och IT (Curriculum

Institutionen som finns tillgänglig via deras hemsida www.dpu.dk) kopplat till ämnena

naturvetenskap och matematik i skolan.

2.5. Teoretisk sammanfattning och slutsats
Fotomatematik kräver att både lärare och elever tränas i att samtala, både med varandra och i

mindre grupper, under deliberativa samtalsformer. På detta sätt breddas det matematiska språket,

tänkandet och förståelsen samt förmågan att argumentera för sin eller andras sak och att lyssna

till andra.

I dagsläget saknas praktiska genomförbara kunskaper bland pedagoger att bedriva

matematikundervisning med fokus på multimedia och/eller deliberativa samtal som hjälpmedel

för att utöka elevers lärande och förståelse för matematik samt att som lärare kunna bedöma och

14 Då jag arbetade som förbundsordförande åt Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening för några år sedan lät vi
genomföra en kvalitetsgranskning av den dåvarande "nya lärarutbildningen" för att se ifall det skett någon
förändring i jämförelse med den gamla lärarutbildningen, vilket för övrigt var den första kvalitetsgranskningen som
gjordes. En av frågorna vi ställde var ifall man som lärarstudent ansåg sig ha fått goda kunskaper i IT och
multimedia på lärarutbildningen för att använda detta i skolan med och till eleverna. Här visade undersökningen på
förödande dåliga resultat där många studenter tyckte att de fått goda kunskaper inom t.ex. Office-paktet, men inte
ens några få exempel på hur man kan använda datorn i skolan och tips/idéer på program eller Internet.
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utvärdera eleverna. Det ställer vanligtvis oerhört höga krav på läraren för ett sådant

genomförande, med extra tid för planering av sådana lektioner, åtminstone till en början, för att

kunna nå alla elever i En skola för alla, vilket bland annat lärarna i undersökningen påpekat (se

resultat).

Trots att det finns många andra teoretiker med större pedagogisk förankring så som Dewey,

Vygotskij, Piaget, m.fl., väljs istället Foucault att lyftas fram som en av arbetets främsta

inspirationskällor kring det teoretiska underlaget (se kap 2.1.). För visso är Vygotskij även en

tänkbar kandidat då han talar mycket kring sociala förbindelser och relationer till ett lärande,

men Foucault är inne i en ännu djupare och subtilare dimension, nämligen socialt

situationsbundna konstruktioner som formar oss, vårt bemötande, tankar, uppfattningar och

kunskaper. Vi lär oss vanligtvis mest genom gemensam aktivitet och diskussion. Utredningar

visar att en individ inte lär sig mycket av att enskilt lära sig genom att betrakta och upptäcka

samhället på egen hand. Ej heller lär sig individen mycket genom att lära sig nya givna

kunskaper av samhället som sådant. Det är snarare som så att individen lär sig bäst tillsammans

med andra individer genom aktiv kommunikation och reflektion och att man inte når upp till

några specifikt "givna och universella kunskaper", utan att man istället gemensamt utvecklar

slutprodukter som tolkas och utnyttjas individuellt till egna individuella kunskaper. Dessa

kunskaper bildas genom hur, på vilket sätt och vad individen tolkar och uppfattar av samhället

och olika lärandesituationer, processer, uttryck och konstruktioner i och utanför samhället. Foto-

matematiken bygger också på gemensamma diskussioner som leder fram till egna slutprodukter

och kunskaper, genom ett demokratiskt fritt val bland eleven.
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3. Metod

3.1. Urval
Urvalet bygger på åk 2 klasser vid två grundskolor (innehållande åk 1-6 skolor) inom Burlövs

kommun i södra Sverige mellan Lund och Malmö. Skolorna benämns som skola Alfa och skola

Beta under resterande delen av arbetets gång. Skola Alfa är en nystartad skola med en tämligen

bred mångfald av unga lärare och en hög IT-satsning i undervisningen, detta främst i åk 4-6.

Skola Beta är en skola som startade för ett antal decennier sedan och har en varierad

åldersfördelning bland skolans pedagoger. Skola Beta har dock inte valt att satsa på IT i

skolundervisningen och håller sig därmed till en mera "traditionell" (matematik)undervisning.

Ett tydligt tecken på att IT-satsningen och intresset bland skolans pedagoger för IT på skolan är

lågt visas bland annat genom att personalen enbart har ett gemensamt mindre klassrum för IT-

undervisning bland åk 1-6 på skolan som tycks användas mycket sparsamt.

I övrigt liknar skolorna varandra till stor del beträffande andra störande/påverkbara variabler i

undersökningen så som: klasskonstruktioner; när- och skolmiljö; föräldrarnas

utbildningsbakgrund samt elever med invandrarbakgrund. Den enda riktigt märkbara skillnaden

är att skolorna skiljer sig åt kring IT-satsningen och dess intresseangelägenheter i

undervisningen, vilket redan nämnts.

Eftersom urvalet grundar sig på två skolor (inom samma kommun) i denna kvalitativa

undersökning, erbjuder den möjligheten att säkerställa tilltron till resultaten något mer än ifall

fördelningen enbart byggt på intervjuer och observationer från en enda skola (Kvale, 2006). För

att dessutom försöka skapa ett så omfattande och brett urval som möjligt valdes lika många

flickor som pojkar till intervjuerna (Sjøberg, 1998). Undersökningen bygger främst på

klassrumsobservationer med foto-matematik, men som Steinar Kvale (2006) menar; det är

svårt/orimligt att som ny forskare utan tidigare erfarenhet av observationer och

forskningsmaterial att dra några direkta antaganden vid en kvalitativ forskningsstudie, till detta

krävs många "års utbildning och erfarenhet" (a.a.). Därmed valdes även elev- och lärarintervjuer

efter varje genomförd foto-matematiklektion. Detta eftersom Kvale (a.a.) rekommenderar att

man även bygger den kvalitativa undersökningen på intervjuer för att skapa sig en bättre översikt

och förståelse i undersökningen - tolkningen av rådata.

Urvalsfördelningen under foto-matematiken observationsdel ser ut enligt följande:
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Skola Alfa Elevantal Gruppering Årskurs

klass 1 11 st 4x2 grupper samt en
3-grupp

2

Skola Beta Elevantal Gruppering Årskurs

klass 1 14 st 7x2 grupper 2

klass 2 12 st 6x2 grupper 2

klass 3 11 st 4x2 grupper samt en
3-grupp

2

Det empiriska insamlade materialet består därmed av observationer bland 4 skolklasser (åk 2)

med totalt 16 intervjuade elever och 3 ämnesbehöriga lärare, vilket tyder på ett pålitligt omfång

(Kvale, S. 2006).

Urvalsfördelningen efter foto-matematiken (intervjudel) ser ut enligt följande:

Skola Alfa Tillfrågade elever Tillfrågade lärare

klass 1 8 st 1 st

Skola Beta Tillfrågade elever Tillfrågade lärare

klass 1 2 st 1 st

klass 2 4 st 1 st

klass 3 2 st samma lärare i klass
2 som 3
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Den totala urvalsfördelningen ger därför 16 tillfrågade elever i totalt 4 klasser på 2 skolor inom

Burlövs kommun. Enligt Kvale (2006) räcker detta kvalitativa urval för en studie av denna typ.

Fördelningen hade kunnat se mycket jämnare ut så som t.ex. möjligheten att intervjua lika många

elever per klass, men enligt tidsmässiga skäl var detta dessvärre en omöjlighet. För att därmed

göra undersökningen aningen mer rättvisefördelad har det istället eftersträvats om ett försök om

att uppnå en jämn könsfördelning (50%) samt att välja elever till intervjuerna med olika grad av

visad aktivitet under foto-matematiken15.

3.2. Metodval
En kvalitativ metod valdes. Syftet med det hela är att dels observera och följa elevernas

diskussioner, problemlösande och tankesätt, men även att observera lärarens möjlighet att

påverka klassens intresse och engagemang mot det positiva hållet, val av frågeställningar som

kan påverka svaren och sättet hur eleverna redovisar och tänker samt hur komfortabel läraren

tycks känna sig och hur väl hon lyckas genomföra en lektion i foto-matematik, slutsatser dras

tillsammans med intervjuer med lärare och elever. Jag har valt att vara öppen för så många

uttryck och händelser som rimligen är kravbart med mina, tidigare ringa

observationserfarenheter. En dokumentation görs av alla öppna dialoger med eleverna i

helklassdiskussion och av lärarens instruktioner och synliggörande intresse av ämnet inför

eleverna, samt att även lyssna till hur några av grupperna resonerat kring problemlösandet under

gruppdiskussionerna.

Jag vill dock påpeka att mitt syfte som observatör under lektionerna är att beblanda mig så litet

i undervisningen som möjligt och ‘kamouflera’ mig som betraktare i ett bakre hörn av

klassrummen för att störa undervisningen så litet som möjligt trots att vara närvarande. Eleverna

och läraren skall inte få känna sig iakttagna och därför har eleverna och läraren i förväg inte

blivit informerade om att jag observerar dem. Läraren har fått reda på att jag enbart observerar

eleverna och eleverna har enbart fått reda på att jag skall närvara under en lektion och att jag

kommer från Växjö universitet samt läser till lärare. Att jag observerat båda parter har kommit

dem till känna efter lektionen. Självfallet har jag tagit hänsyn till och respekterat yrkesetisk

forskningspraxis genom att bereda mig på att stryka eventuella observationer där deltagarna inte

önskat närvara, vilket så inte inträffat.

15
Med detta menar jag olika grad av kommunikativt engagemang, dvs. allt från elever som varit fullt passiva

och inte visat på något intresse till elever som diskuterat, visat ett tydligt intresse till elever som vågat stå för sina
argument i helklass och inte givit upp sin ståndpunkt trots ett, enligt mig, orimligt resonemang.
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Lärarna har erbjudits den möjligheten att se fotografierna innan lektionen samt instruerats i

exempel/tips på primära problemuppgifter (se kap 3.4.) som de kan ge klassen. Vidare har de

även fått klara direktiv kring att de inte får fungera som någon rättningsmall som talar om vad

som är rätt eller fel under foto-matematiken. Lärarna skall istället enbart fungera som

moderatorer, en slags startkatalysator inför och under varje problemuppgift som driver igång och

leder diskussionen i klassen. Eleverna får därför själva ta reda på och därefter diskutera svaren

sinsemellan i grupper och i helklass tillsammans med läraren. En grundläggande instruerande

modell av foto-matematiken finns beskriven i kap 3.4. - Genomförande av lektionerna.

Valet av intervjuform har varierat. Detta beroende på om jag intervjuat lärare eller elever. Enligt

mina egna arbetserfarenheter i skolans lägre åldrar kan många elever vara blyga eller tystlåtna

under en diskussion med en främmande person. Jag har därför valt att strukturera upp den

kvalitativa intervjudiskussionen med eleverna något genom att använda mig av några få

strukturerade frågor kring undervisningen vid den inledande diskussionen med dem. Detta trots

att de intervjuas parvis i grupper á 2 elever där det bidrar till en trygghet och förhoppningsvis en

ökad diskussionsmöjlighet under intervjun så att det blir ett aktivt förhållningssätt, en, enligt

Maltén (1998), "aktiv diskussion" istället för en "passiv diskussion". De tre lärarna har

intervjuats genom en mer informell diskussion där jag låtit dem styra större delen av ett

utvärderande samtal om foto-matematiken, skolans IT-satsning, för- och nackdelar med denna

sorts lektion samt vad och hur de själva tyckte om lektionen. Jag förutsätter här att det är möjligt

att bilda en aktiv kvalitativ diskussion mellan mig som intervjuare och den tillfrågade läraren.

Slutligen vill jag även nämna att representanter från BUP i Växjö kommun som deltagit som

observatörer i en foto-matematisk lektion, visade på stora positiva överraskningar och menar att

det finns många fördelar med denna metod för enstaka elever med matematiksvårigheter.

3.2.1. Avgränsningar

Syftet i detta arbete är dock inte att jämföra och undersöka några specifika elevgrupper

rangordnade efter t.ex. social bakgrund, kön, matematiksvårigheter, eller dyl. Istället är

förhoppningen den att få ett så heterogent urval som möjligt då jag tror att foto-matematiken är

något som går att använda bland alla av skolans elever. Den empiriska undersökningen bygger på

slumpvis utvalda åk 2 klasser inom Burlövs kommun.

Syftet är heller inte det att presentera foto-matematik som ett fullt fungerande och färdigt

arbetsmaterial i matematik. Jag är inte intresserad av att presentera ett arbetsmaterial under

examensarbetets gång, utan istället att visa på hur foto-matematiken fungerar i verkligheten
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genom att observera och utvärdera lektioner med foto-matematik i olika klassrum och skolor.

Samuelsson (2003) berättar på s. 75 i sin doktorsavhandling att:

"Idéer till hur datorn kan användas /.../ finns redan studerat men hur den datorstödda

undervisningen realiseras finns inte beskrivet och analyserat."

3.3. Val av fotografier och huvuduppgifter
Flertalet fotografier som valts i studien är hämtade från vår närmiljö för att bidra till en mera

vardagsnära koppling till matematiken för att öka elevernas nyfikenhet och vardagsförståelse

(Lpo -94; Sjøberg, 1998; Wedege, 2002). Det är genom det vardagliga och vardagsnära som

många av elevernas kunskaper uppkommer (se kap 2.1. om lärande). Jag har försökt välja ut

fotografier som inte endast är enkla att skapa en problemlösningsdiskussion kring. Jag har även

valt att försöka välja ut fotografier som skapar en intresseväckelse och spänning eller som rent av

är estetiskt vackra och tilltalande för att på så sätt försöka fånga elevernas uppmärksamhet.

Samtliga klasser är åk 2 klasser och jag har i förväg frågat lärarna om vad för typ av matematik

eleverna för tillfället arbetar med. Detta för att anpassa fotografierna till den undervisningsnivå

som bedrivs i klasserna för närvarande. Valet av fotografier var i detta fall mycket enkelt.

Eleverna har, då undersökningen påbörjats, precis börjat med multiplikation, "tabellräkning"

samt mätning. Jag valde därför i första hand enklare multiplikationsuppgifter samt uppgifter som

bygger på att uppskatta längd på olika föremål.

Fotografier med tillhörande primära problemfrågor finns i Bilaga 2.

3.4. Genomförande av lektionerna
Lektionerna genomförs av läraren själv. Endast hon/han känner elevernas behov och möjligheter

i jämförelse till mig själv som i annat fall kan utgå från för enkla eller för utmanande

problemställningar, vilket i så fall endast kan störa elevernas intresse och uppmärksamhet.

Läraren får en instruerande genomgång av hur undervisningen av foto-matematiken skall gå

tillväga och även direkta exempel hämtade från tidigare foto-matematiska lektioner ifrån

försöksklasser. I det stora hela går foto-matematiken ut enligt följande trappstegsmodell:

Steg 1. Förberedande diskussion: Till varje fotografi presenteras någon inledande
diskussion t.ex. om vad bilden föreställer, om den är spännande/vacker, om det är
något eleven själv sätt, eller dylikt. Enligt mina tidigare ringa
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observeringsuppfattningar i testgruppen inleder denna s.k. förberedande diskussion
eleverna till att vilja diskutera mer kring bilden, samt att det emellanåt inbjuder
många av de tystlåtna eleverna till diskussion. Den förberedande diskussionen
innehåller inga problemställningar eller matematiska begrepp - här är det en ren
allmän diskussion om bilden.

Steg 2. Primär problemuppgift: Till varje bild ges en primär problemuppgift,
(huvudproblem/huvuduppgift) som förberetts åt läraren och som klassen därefter
skall lösa parvis under diskussion och antaganden. Läraren får mingla runt bland
grupperna under tiden som problemlösandet sker, men läraren får inte vara ett
"facit" - eleverna får alltså inte fråga läraren ifall de gjort rätt eller fel och läraren
får inte ifrågasätta elevernas diskussioner. Läraren får enbart fungera som en
nyfiken och passiv person vid detta tillfälle. Enda gången han/hon får ingripa är då
någon grupp ej uppfattat frågan eller om det är någon/några grupper som helt enkelt
inte kan lösa uppgiften.

Steg 3. Sekundär problemuppgift: Till varje primär problemuppgift får läraren
eller eleverna, om så önskas, även presentera sekundära problemuppgifter. Värt att
tänka på är att det finns en risk att eleverna tröttas ut med allt för många uppgifter
per foto - därför är mellan 0-1 sekundär problemuppgift lagom. Som hjälpmedel får
eleverna enbart ett lösblad samt en penna - inga andra hjälpmedel.

Steg 4. Gruppresentation: Gruppresenation är nästa moment i foto-matematiken.
Här får grupperna presentera sina enskilda svar, vilka presenteras på tavlan. Det är
viktigt att betona att gruppen skall ge ett gemensamt svar så att det inte är varje elev
som får presentera ett enskilt svar. På så sätt tränas eleverna på att fatta ett
demokratiskt beslut och föra ett deliberativt samtal. Anledningen till varför gruppen
skall enas om ett gemensamt svar är även p.g.a. att svaga elever inte behöver känna
någon press eller oro över att det är deras egna svar som presenteras. Istället är det
gruppens gemensamma svar som presenteras - m.a.o. förflyttas ansvaret en nivå
från individ- till gruppnivå.

Steg 5. Deliberativ klassrumspresenation: Många gånger ges det olika
svarsalternativ i klassen beroende på gruppernas tillvägagångssätt och resonemang,
men även p.g.a. att flertalet av uppgifterna bygger på öppna svarsalternativ - s.k.
öppna uppgifter. I den deliberativa klassrumspresentationen diskuterar grupperna
sina resultat i helklass. Här tränar eleverna bland annat på att tro och framföra sina
argument och ställningstaganden, men även att överväga sina egna
ställningstaganden med andra gruppers och att även respektera och lyssna till de
andra gruppernas alternativ och uträkningar. Deliberativa samtal betyder visserligen
att samtalen skall föras under demokratiska principer, men de behöver inte betyda
att klassen i slutskedet av diskussionen måste enas om ett enda beslut eller en enda
grupps svarsalternativ och tillvägagångssätt.

Steg 6. Upprepning: Då den deliberativa klassrumspresentationen är klar och när
läraren känner att det börjar bli dags att påbörja något nytt, visas nästa bild i foto-
matematiken. Detta betyder att läraren valt att börja med en ny bild och processen
upprepas på nytt med att först inleda en förberedande diskussion kring den nya
bilden, därefter presentera en primär- och eventuellt en sekundär problemuppgift,
för att därefter invänta en gruppresentation och därefter inleda en deliberativ
klassrumspresenation.

Under en 60 minuter lång matematiklektion hinner man med ungefär 8-12 olika bilder, litet

beroende på hur givande och långvariga diskussionerna och problemlösandet blir. Foto-

matematiken bygger här på att läraren bedömer och utvärderar eleverna under tiden som dessa

steg utövas.
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3.5. Insamling av data
Insamlingshanteringen av rådata kring observationsdelen har skett via datorinspelning av

klassrumssamtal och detaljerade observationsanteckningar i form av dialoger samt visuella

moment.

Insamlingen av rådata kring intervjuerna med lärare och elever har skett genom

intervjuanteckningar. Elevintervjuerna har dokumenterats fortlöpande under samtalets gång.

Lärarintervjuerna blev ytterst djupgående och omfattande. Här räknas istället sammanfattande

efteranteckningar till arbetets rådata.

3.6. Intervjufrågor
Syftet med de intervjufrågor som jag använt mig av har i första hand enbart varit till för att väcka

en dialog mellan mig och eleverna. Utöver intervjufrågor har jag låtit eleven styra samtalet så

länge hon/han begränsat sig till de områden jag velat koncentrera mig på. Intervjufrågorna går att

läsa i bilaga 3.

När eleven börjat diskutera något annat kring lektionen utöver ovanstående gavs det från min

sida ett ökat intresse för detta genom att jag visade på en stor nyfikenhet och lyhördhet samt att

jag ställde följdfrågor kring det de diskuterade. Det var därför inget krav från min sida att

eleverna först var tvungna att besvara dessa ovanstående frågor.
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4. Resultat

4.1. Vadär matematik?
Matematik är ett vardagligt verktyg, språk eller hjälpmedel som vi dagligen använder oss av,

oberoende av matematiska kunskaper, ålder, kultur, etc. Det är en del av oss. Vi möter den i

affären, månadsräkningarna, budget, körkostnader, i hemmet, matlagningen, väderprognosen, i

våra möten och diskussioner med andra, då vi bygger en IKEA-hylla eller sågar till en egen,

medicinförbrukning, möten, träffar, födelsedagar, programmering, logiska beslut och

antaganden, m.m. Grundskolan skall ge oss denna förberedande, fostrande start ut till arbetslivet

eller vidare utbildningar och fostra oss till självständiga individer (Lpo - 94; Zackari & Modigh

2000). Enbart inom matematik kan det tyckas vara mycket eleverna bör lära sig under dessa

grundskoleår. Inte alla lyckas uppnå dessa krav som ställs. En del lämnar grundskolan med stora

brister inom matematiken, vilket gör att de exempelvis har svårt med tidsuppfattning och att

lägga samman summan av två olika varor i affären och veta hur mycket de skall få tillbaka, hålla

rätt på sin ekonomi eller något liknande (personligt samtal med Gudrun Malmer, 2005).

Gymnasieskolorna beskyller årskurs 9-lärarna för dålig undervisning eller för hög betygsnivå,

medan åk 9-lärarna beskyller lågstadielärarna för att redan då ha lyckats förstöra eleverna16. Om

vi nu, som tidigare nämnts, har en så traditionell matematikundervisning i den svenska skolan

med matematikboken som främsta lärokälla - kan det då vara möjligt att lärarna missar att

snappa upp något som eleverna inte riktigt har förstått i matematik genom att enbart använda sig

av så traditionell undervisning? Kan det vara så att eleverna rent av klarar av att lösa en viss typ

av uppgifter i matematikboken, men att de däremot inte klarar av att lösa liknande visuella

uppgifter ifrån det verkliga livet? Låt oss i detta kapitel se vad resultaten tycks visa.

4.2. Vadvisar resultaten?
Resultaten presenteras i första hand genom intervjuresultat. Utdrag ur obervationsresultatens

rådata finnes som bilaga i arbetet.

16
Detta är en ond cirkel som tycks höras litet här och var i både media, personalrum och under t.ex. en

kongress i Umeå under 2005 där Utbildningsdepartementet, lärarhögskolor, Kommunal och lärarförbundens båda
studerandeförbund var närvarade.
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4.2.1. Intervjuresultat

Ett utdrag på de osystematiska observationsresultatens rådata ges i Bilaga 1. Dessa osystematiskt

kvalitativa klassrumsobservationer sammanvävs i kap 5 med rådatan från elev- och

lärarintervjuer.

Anmärkning: vid resultaten i understående kapitel (4.2.1.1) presenteras vid ett flertal tillfällen

liknande resultat. För att göra undersökningen lättöverskådlig skrivs därför liknande förslag

enbart ut en gång. Alternativ som är placerade högst upp i tabellerna är de alternativ som nämnts

flest antal gånger.

4.2.1.1 Intervjuresultat - elever

Fråga 1. Elevens val av skolämnesklassificering av foto-matematik

På frågan om vad för skolämne eller skolämnen de valt att klassificera lektionen vid svarade

eleverna enligt:

Skolämnensklassificering för foto-matematiken enligt eleverna:
matematik
bild
svenska

Fråga 1.1. Elevens förklaring till val av skolämnesklassificering av foto-matematiken

Anledningar till varför eleverna valt de givna klassificeringarna var, enligt dem följande:

Anledning till val av skolämnesklassificeringen av foto-matematiken:
många matematikproblem
lärde oss mycket matematik
pratade om spännande foton
har gjort sånt på svenskan (pratat om bilder eller liknande)
gånger-tabellen
räkna längder och tänder

Anm. till tabellen ovan: två av eleverna gav inget svar och valde att säga "pass" på
frågan.

Fråga 2. Graden av intresse för foto-matematik

På en skala mellan 1-10 där 10 är högst och 1 är lägst på skalan. Gav eleverna följande betyg på

graden av intresse för lektionen (anm: svaren är avrundade till närmsta heltal):

Betygssvar mellan: 1-2: 3-4: 5-6: 7-8: 9-10:
0 % 0% 6% 0% 94%

Fråga 3. Anledningar till varför foto-matematik är spännande
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Eftersom ingen av eleverna tyckte att foto-matematik inte var annat än spännande, enligt dem

själva, undrades det under intervjun varför lektionen i foto- matematik tycktes så spännande:

Varförvar lektionen spännande (5 högst rankade svaren):
spännande fotografier
roligt att diskutera och räkna
har aldrig gjort något liknande på lektionerna
lärde sig nya saker
får vanligtvis enbart räkna på papper eller bok (detta var något annorlunda)

Fråga 4. Anser eleven ha lärt sig något under lektionen

På frågan om eleven lärt sig något under lektionen svarade eleverna enligt följande:

Ja: 10 st Nej: 2 st Kanske: 4 st

Fråga 4.1. Detta anser sig eleven lärt sig under en 45-60 min lektion i foto-matematik

Eleverna blev därpå tillfrågade ifall de kunde ge något exempel på något de lärt sig under

lektionen. Även 4 st av de som svarat "nej" eller "kanske" på föregående fråga kunde ge exempel

på något de lärt sig under lektionen. Det betyder att enbart 2 st av 16 elever inte kunnat ge något

exempel på att de lärt sig något under lektionen.

Exempel på vad eleven lärt sig under lektionen (de 8 vanligaste svaren):
8.att människor kan ha olika antal tänder
9.det är svårt att förklara tidsbegrepp för mindre barn (eleverna skulle förklara vad
en minut är för en 4-åring)
10.det finns hajar i Sverige
11.att man kan ge olika svar och ändå ha rätt (tydliga exempel på olika öppna
uppgifter)
12.att man kan räkna på olika sätt
13.att man kan räkna fram svar olika snabbt (gav exempelvis multiplikation,
parbildning och sorteringsknep som exempel)
14.att vi hade fel i vår grupp
15.multiplikationsräkning (eleverna visade multiplikationsexempel för att räkna
fram antal fönsterrutor)

Fråga 5. Elevens relationskoppling mellan foto-matematik och skolans matematik

På frågan ifall eleverna kände igen något i foto-matematiken som liknar det som de arbetar eller

har arbetat med i matematik sedan tidigare, svarade 2 elever att de kände igen

multiplikationstabellen, 1 annan elev svarade att de fått mäta längd. Övriga 13 elever svarade nej

på frågan, utan några tecken till tveksamhet.

Fråga 6. Elevens trygghet med att diskutera i helklass

Att våga diskutera matematiken i helklass är en mycket viktig del i foto-matematiken.

Sida (33)58



Kändes det obehagligt att diskutera bilderna och problemen i helklass?
Obehagligt: 3 st
Ej obehagligt: 13 st

Fråga 6.1. Anledning till obehagskänsla vid diskussion i helklass

Bland de 3 som uppfattade ett eventuellt obehag av att diskutera i helklass, var samtliga osäkra

på ifall de verkligen upplevde situationen som obehaglig eller ej, varför bland annat en av dem

sade: "Ibland känns det dumt. För de (de andra eleverna) tycker att det kanske är fel, men jag vet

inte...". Bland de 13 som uppfattade situationen som icke obehaglig tycktes de flesta mena att de

är vana att diskutera i helklass. Någon tyckte att det enbart är obehagligt vid muntliga

redovisningar vid "tavlan, när alla andra ser på mig". En annan svarade att det "var kul så jag

glömde bort att det var obehagligt".

Fråga 7. Kan eleven enas om ett gällande svarsalternativ i gruppen?

Att försöka enas om ett gemensamt svar på ett matematiskt problem inom gruppen som skall

framföras till övriga klassen är en viktig del i konsten att träna sig enas med andra i sociala

samspel. Frågan i detta fall var därför ifall eleverna upplevde det som att de själva ansåg att

gruppen kunde enas om ett gemensamt svar.

Eniga i gruppen om ett gemensamt svar:
Alltid: Oftast: Någon gång: Inte alls:
5 st 4 st 4 st 3 st
31 % 25 % 25 % 19 %

Fråga 7.1. Elevens agerande i gruppbeslut om de ej kom överens:

Jag gjorde följande då jag inte lyckades komma överens i min grupp:
Jag gav aldrig upp
Vi gav olika svar i vår grupp p.g.a. för lite diskussionstid
Vi gav olika svar i vår grupp p.g.a. oenighet
Vi lottade om vems svar vi skulle välja

Bland de 5 tillfrågade som alltid kom överens, svarade en av dem att gruppkamraten är jättebra

på matematik och att det var bäst att välja kamratens svar i så fall. Övriga 4 bland dessa 5

tillfrågade som alltid kom överens menade på att de bestämde sig för det alternativ som de tyckte

"var bäst" eller "lät bra".

Fråga 8. Elevens beskrivning av göromål under en vanlig matematiklektion i skolan

Vadbrukar ni göra under en matematiklektion?
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räkna gånger/multiplikation
tabellräkning
matematikbok
lyssna på när läraren visar exempel på tavlan eller annat hjälpmedel
rätta fel
pappersstencil/räknehäfte
klockan/tidsräkning

Fråga 9. Elevens intresse för skolans vanliga matematikundervisning

Tycker du om matematiklektionerna som ni brukar ha i skolan?
Ja: Nej: Sådär:
31% 56% 13%

Bland dem som var negativt inställda till skolans matematikundervisning, fick jag enbart tillfälle

att fråga några enstaka om orsaken till varför de inte tyckte om undervisningen. De få svar som

gavs var bland annat att: de aldrig fick göra något nytt i matematiken; de var inte så bra på

matematik; de fick enbart räkna i boken och rätta.

Fråga 10. Övrigt som dök upp under elev-intervjuerna var bland annat att en övergripande

majoritet av elever önskade ha fler lektioner i foto-matematik. Några tyckte att det var bra att

man fick diskutera i grupper och i helklass eftersom de tyckte sig förstå matematiken bättre då.

Andra tyckte att det var bättre med "riktiga foton, än de /.../ i matteboken". Två tillfrågade tyckte

däremot att blev lite jobbigt att sitta kvar mot slutet av lektionen för de var "hungriga". Några

tillfrågade talade på ett eller annat sätt positivt om en sänkt bullernivå i klassrummet under

lektionen.

4.2.1.2. Intervjuresultat - lärare
35Sammanfattning av intervjuresultaten av lärarna:

1. Lärarnas spontana reaktion på hur de tyckte lektionen i foto-matematik har gått och

varför.

Lärare 1: Förhållandevis bra och annorlunda jämfört vad deras lektioner i
normala fall brukar vara.
Lärare 2: Teknikproblem i början av lektionen, vilket gjorde starten av lektionen
mindre bra, men läraren upplevde lektionen i sin helhet som intressant och lärorik.
Lärare 3: Eleverna och läraren har aldrig tidigare gjort något liknande i matematik
och hon tyckte att det var ett inspirerande inslag till den "vanliga
matematiklektionen.

2. Svårigheter med att hålla en lektion i foto-matematik och konsten att kunna ställa rätt

frågor.
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Lärare 1: Ev. mer förberedelse innan lektionen. Upplever inga direkta svårigheter
med att ställa rätt frågor till eleverna.
Lärare 2: Är en av de mer entusiastiska lärarna och kände en stark nyfikenhet till
frågorna. Medveten om konsten att ställa "bra frågor" och att detta är svårt, men
upplever det hela som spännande och positivt.
Lärare 3: Ser inga direkta svårigheter med genomförandet. Beträffande konsten att
ställa rätt frågor nämns här att försöka få eleverna intresserade, men främst
motiverade till att samarbeta kring frågorna, vilket hon menar "inte alltid är så
enkelt".

3. Gruppernas funktion.

Lärare 1: Valde grupperna med omsorg. Vet vem som fungerar bra ihop vid
grupparbeten. Förhållandevis bra samarbeten.
Lärare 2: Valde grupperna med omsorg. Vet vem som fungerar bra ihop vid
grupparbeten. Bra samarbeten mellan grupperna. Något stökigt till en början, men
det gick över snabbt.
Lärare 3: Eleverna fick para ihop sig i egna grupper. De är vana vid fria arbeten
tillsammans och grupparbetet i foto-matematik fungerade mycket väl.

4. Elevernas intresse för lektionen.

Lärare 1: Uppfattar det som mycket positivt. Många goda förutsättningar för att
"fånga elevernas intresse" med hjälp av bilderna.
Lärare 3: Kul, roligt. Går att pröva på igen.

5. Fördelar med foto-matematik.

Lärare 1: Ser deras tänk i matematiken genom ett annat perspektiv än vad
man är van vid. Man "/.../ blir överraskad över deras resonemang /.../ och svar."

Lärare 2: Intressant att veta hur eleverna tänker, det ger pedagogen en
hum om vad hon måste träna eleverna mer på i matematiken, vilket överraskade
henne något. Bra, tydliga exempel från verkligheten. Man kommer nära varandra
på ett vänskapligt plan genom diskussionerna. Går att ha temaarbeten i
matematiken med andra bilder. Skolans matematik förankras till verkliga händelser
- skapar meningsfullhet.

Lärare 3: Även svaga elever lyfts fram i matematiken genom foto-
matematik eftersom det (många gånger) inte finns "något rätt- eller felsvar".
Intressant och "ibland även riktigt kul" att veta hur de tänker jmf. med under en
vanlig klassrumsdiskussion eller vid ett liknande problem i matematikboken - de
tänker obeskrivligt annorlunda i foto-matematiken.

6. Nackdelar med foto-matematik.

Lärare 1: Teknisk utrustning, lång förberedelse.
Lärare 2: Teknisk utrustning, lång förberedelse. Det tar lång tid att hitta och/eller
fotografera några lämpliga bilder.
Lärare 3: Lång förberedelse. Eventuell fundering kring konsten att ställa rätt
frågor.

6. Lär sig eleverna matematik under foto-matematiken?

Lärare 2: Ja, fast de behöver även vanlig matematikundervisning parallellt med
foto-matematik i så fall för att lära sig vissa grunder. Det genererar ett mera aktivt
lärande mellan eleverna.
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Lärare 3: Eleverna tar nog in vardagsmatematiken lättare via foto-matematik.
Foto-matematik är bra läroteknik för vissa elever som annars kanske har svårt vid
att lära sig något av att enbart räkna i boken eller via andra övningar.
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5. Diskussion och analys
Detta kapitel bygger på författarens tolkning av rådata från observationer (lektioner) och

intervjuer (elever resp. lärare). I början av kap 5 (5.1.1 - 5.1.2) sammanställs de olika resultaten

från rådatan för att besvara grundläggande frågeställningen i arbetet.

5.1. Analys
I underliggande delkapitel eftersöks svaren på frågeställningarna i kap 1.

5.1.1. Hur påverkar foto-matematik elevens intresse för problemlösning och

diskussionsförmåga i matematik? - En diskussionsanalys

Ca 94 % av eleverna gav lektionen ett mycket högt betyg (mellan 9-10 poäng), övriga tillfrågade

(6 %) hamnade något över 5 poäng i medel. I jämförelse med elevernas vanliga skolundervisning

i matematik kan rådatan från kapitel 4 i det stora hela sammanfattas som att det tycks vara ett

högt intresse för foto-matematik i skolklasserna.

Läraren och elevens förklaringar till varför eleven tycktes visa ett högt intresse för foto-

matematik liknar varandra i stort. Bland eleverna nämndes spännande fotografier, roliga

diskussioner och problem som främsta tänkbara förklaring till varför lektionen var mer intressant

än vanliga matematiklektioner. En möjlig fundering är ifall matematikboken och de traditionella

lektionerna i jämförelse med foto-matematik möjligen uppfattas som trista för att stimulera

elevernas inlärning - i boken sker nämligen enbart monotona problemlösanden. Lärarna uppfattar

foto-matematik som positivt till mycket positivt och samtliga är eniga om att eleverna i det stora

hela tycker att foto-matematik är något intresseväckande som därpå även ger dem tilltro till sin

egen förmåga inom ämnet (Skogh, 2001) då man tillsammans i en gemenskap utvecklar ett

intresse för ett problemlösande i matematiken17.

En lärare påpekar att det finns många goda förutsättningar för att "fånga elevernas intresse"

med hjälp av bilderna, vilket bland Samuelsson (2003) nämner då man vet att

koncentrationsförmågan och intresset bland eleverna ökar genom att visa digitala bilder. Någon

förklaring till detta ökade intresse kan dock inte påträffas enligt Samuelsson, men det är känt att

17
Jmf. med Foucault i kap 2.1.
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ett ökat intresse för undervisningen kan stimulera elevens inlärningsförmåga18. Under

observationerna visar eleverna ett tydligt intresse genom att de bland annat: visar en tydlig

nyfikenhet; håller en aktiv diskussion i grupperna kring enbart problemen19; många av de mindre

aktiva eleverna lyckas fångas i diskussionerna20; de matematiksvaga eleverna vågar beblanda sig

i grupp- och helklassdiskussioner utan att känna en prestationsångest21, vilket visar på att de

tydligt beblandar sig med övriga elever i klassen22.

Andra orsaker som nämns till elevernas ökade intresse berör i första hand orsaksfaktorer som

har med att foto-matematik är något nytt eller annorlunda i korrelation med den vanliga

matematikundervisningen, vilket bör ifrågasättas något. Är det möjligen så att elevernas intresse

är temporärt eller primärt för foto-matematik p.g.a. att det beskrivs som något "nytt" eller

"annorlunda"? Trots denna oklarhet, bör skolan få vidareutveckla detta arbete eftersom det bidrar

till ett flexibelt lärande, vilket välkomnas i skolans styrdokument (se bl.a. Lpo -94).

I det stora hela tycks foto-matematik öka elevens intresse för problemlösning genom att de gärna

vill fortsätta och "ta reda på fakta" eller "räkna ut" vidare problem eller "undersöka om" svaret

kan vara rätt. I några klasser önskade eleverna bestämt ha mer foto-matematik framöver. Enligt

lärarna själva och av observationerna att döma, behöver eleverna lära sig vissa grunder i

matematik genom annan form av undervisning för att skapa sig redskap för att gemensamt

diskutera och undersöka problem. I annat fall tenderar detta att skapa en passiv diskussion (jmf.

Fritzén, 2003; Maltén, 1998).

18
Se bland annat Gisselberg, et al 2003; Mattsson, G (2006); Skogh, 2001; Zackari, G. & Modigh, F. (2000),

m.fl.a.

19 Någon grupp var dock svårstartad eller tystlåten till en början.

20 Detta skedde oftast successivt under lektonens gång.

21 Inga tecken på kränkningar mellan elever kunde uppfattas. Varesig i verbal eller visuell mening, vilket kan tyda
på att elevklimatet anses som gott.

22 Detta stärks även av att nästintill samtliga elever inte tyckte att det var obehagligt eller obekvämt att diskutera i
helklass.
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5.1.2. Vilka för- och nackdelar påträffas i foto-matematik? - En

analysdiskussion

Det finns många fördelar med foto-matematik. Som pedagog tycks det vara lättare att se och

skapa sig en förståelse för hur eleven resonerar kring problemlösandet och att bilda sig en

uppfattning om varför de svarar fel på vissa problem i matematikboken, enligt lärarintervjuerna.

Det skapas dock ett mera öppet och holistiskt eller globalt bedömande av eleverna i klassen,

vilket enligt Scriven (se Korp, 2003:112) innebär att "hela processen bedöms". Och därför kan inte

bedömningen, enligt Scriven, uteslutande rikta sig mot resultatet (summativ bedömning). Detta

kräver därför en svårare bedömingstruktur, en holistisk analytisk bedömingsprocess (a.a.) som

genomsyrar delar från både kvalitativa och summativa bedömningsprocesser, i jämförelse till den

vanligare kvantitativa bedömning som annars genomsyrar skolmatematiken. Detta ställer därmed

även höga professionella krav och erfarenheter på pedagogen (se kap 2.3.1. om bedömning). Att

foto-matematik ställer höga krav på pedagogen märks inte enbart i bedömningsprocessen, utan

även i de deliberativa samtalen. Här ställs höga krav på att läraren ska kunna ställa korrekta och

goda frågor för att både motivera eleven till inlärning, men även för att kunna skapa ett

matematiskt lärande genom frågeformuleringen (se kap 2.3.2. om deliberativa samtal).

Valet av grupper är även det mycket viktigt. Det kan finnas många nackdelar med att inte tänka

igenom gruppfördelningen tillräckligt. Det gäller att försöka placera ut eleverna efter samarbets-

och diskussionsförmåga, om eleverna inte själva kan ta det ansvaret23. Elevgrupper som inte kan

samarbeta, klarar inte av att ge några gemensamma svar - i vissa grupper tenderade den elev med

mest makt att få sitt svar erkänt i hela gruppen24. Elevgrupper som bestod av fler än två elever

tenderade att utesluta en av eleverna ur diskussionen emellanåt, vilket kan ha lett till ett minskat

intresse för inlärande då det bland annat var dessa elever som tycktes ge foto-matematiken en 5-

6:a i betyg (vilket var det lägst uppmätta i klasserna).

Bland de grupper där samspelet fungerade, noterades livliga diskussioner kring

problemlösandet. I gruppdiskussionerna kring problemlösandet drogs främst kopplingar till

tidigare erfarenheter så som t.ex. faktakunskaper från böcker, lektioner, föräldrar eller

23
I en av klasserna lät läraren eleverna placera ut sig själva i grupper, vilket fungerade utmärkt då de är vana

att diskutera och samarbeta mycket i många av skolämnena.

24 Detta stärks av Foucaults centrala maktbalanser (kap 2.1.). Det blir den elev som utövar makten i gruppen som
får sin vilja igenom.
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vardagslivet. Endast ett fåtal grupper vågade sig in på mera laborativa problemlösningsförsök så

som att exempelvis gå fram till bilden och göra beräkningar/uppskattningar.

Kravet på att skolan kan erhålla tekniska lösningar för att genomföra lektioner i foto-matematik

är även det en viktig förutsättning. Bland lärarintervjuer och lektionsobservationer skiljer sig

resultaten mångt och mycket. Läraren beskyller den tekniska apparaturen för att vara en

bromskloss då den sägs vara seg, svårhanterlig eller svårstartad. När lärarna håller i lektionerna,

visar dock observationer på att det snarare är lärarens ringa data-/teknikintresse som ställer till

problem i undervisningen, än tekniken som sådan. Detta ställer därför två olika krav: dels en

förenklad datorteknik och dels ökade teknikkunskaper bland lärarna (Dansk Pædagogisk

Tidsskrift, 1999). Enligt kursplanerna är IT något som skall omfattas i ämnesundervisningen.

Den positiva möjligheten är dock stor eftersom pedagogen kan anpassa foton till olika

matematiska områden och på så vis göra undervisningen mer innehållsrik och

verklighetsförankrad. På så vis stärks även elevintresset för ämnet (Gisselberg, 2003; Skogh,

2001).

För elever med ett större visuellt behov kring problemlösandet är foto-matematik mycket

värdefullt. Elever med vissa matematiksvårigheter som beskrivs i kap 2.3.3. av t.ex. dyskalkyla

problem, kan ha lättare för denna form av undervisning. En av lärarna jag intervjuade samt en

lärare som observerade delar av lektionen, ansåg att denna undervisning hjälpte eleverna i

klassen med liknande hinder. Även representanter från BUP i Växjö kommun som deltagit som

observatörer i en foto-matematisk lektion, visade på stora positiva överraskningar och menar att

det finns många fördelar med denna metod för enstaka elever med matematiksvårigheter.

5.2. Tillförlitlighet
Den största delen av det insamlade referensmaterialet i arbetet bygger på vetenskapliga tryckta

verk från pålitliga källor inom allmändidaktik, naturvetenskap och matematik. Ca ett tiotal av

dem är utländska källor, främst från Danmark, Storbritannien och USA, övriga är svenska eller

svensköversatta.
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Endast fyra källor är hämtade från Internet. Dessa är hämtade från Umeå Centre for Evaluation

Research, vid Umeå universitet, norska myndigheter, samt Skolverket och anses därmed som

pålitliga källreferenser i arbetet.

Övriga inhämtade referenser (Otryckt material) bygger på intervjuer eller föreläsningar med

yrkesverksamma forskare, universitetsadjunkter, doktorander och professorer på högskolor eller

universitet i Sverige och Danmark med någon form av anknytning till ämnesdidaktik,

naturvetenskaps- eller matematikdidaktik.

Endast ett fåtal tryckta källor är av äldre karaktär. Dessa berör dock i första hand områden så som

historisk utveckling, samt arbetets grundteori med t.ex. Foucault i sin spets.

Det empiriska insamlade materialet består av observationer bland 4 skolklasser (åk 2) med totalt

16 intervjuade elever och 3 ämnesbehöriga lärare, vilket tyder på ett pålitligt omfång (Kvale, S.

2006).

5.3. Avslutande diskussion
Att foto-matematik kräver träning och övning innan man kan uppnå goda resultat är dock ett av

de största hinder som påträffats. Läraren behöver tränas vid att ställa bra, intresseväckande frågor

och motivera eleverna till problemlösande i diskussionerna. Eleverna behöver tränas på att

diskutera och respektera varandra.

Jag ser foto-matematik som något mycket användbart i skolan för att inspirera eleverna och få

dem matematikintresserade, samtidigt som detta kan bidra till en förbättring av elevens självbild

och vilja att lösa problem25 samt även för elever med vissa former funktionshinder i matematik.

Det ger även läraren nya infallsvinklar i undervisningen - hur ska man annars kunna koppla en

giftfisk med tidsbegrepp, en haj med längd och mängdlära, fönster med tabellräkning och

multiplikation. Dessutom visar observationerna kunna inspirera eleverna och göra dem så

nyfikna och intresserade som observationerna visar.

Foto-matematik ger även de matematiksvaga en möjlighet att våga ta för sig under lektionerna

tillsammans med övriga i klassen, vilket kanske även det kan bidra till ett bättre klassrumsklimat.

25 Beskrivs under många delar av kapitel 5.
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Skolans matematikundervisning, är något som ännu i dagens skola sätter ett allt för stort fokus

enbart kring några få kunskapsområden samt ifall eleverna lyckats få ett korrekt svar på en

uppgift eller ej (se bl.a. kap 1-3, 10-11 i Lindström, & Lindberg, 2006). Det som saknas är en

större tyngdpunkt av förståelsebedömning i matematikundervisningen (Blythe, 1998). Jag anser

att det är en stor skillnad på att kunna räkna ut ett svar i matematik jämfört med att förstå

innebörden i och sammanhanget av det hela. Ett av de skolämnen eleverna i den svenska skolan

är sämst på är just matematik (Ringdahl, m.fl.) - i synnerhet beträffande problemlösning och

problemställning (Laksman; Engström, Magne, 2003, m.fl.). Här behöver den svenska skolan

arbeta mera fördjupat med problemlösningar, problemlösningsdiskussioner, tillvägagångssätt och

resonemang (a.a.; Riesbeck, 2000; m.fl.). Ett inspirerande nytänkande kan därmed foto-

matematiken stå för.

Till dem som önskar pröva på foto-matematik i sin undervisning är min förhoppning inte den att

det flexibla i undervisningen är att pedagogen använder fotografier i undervisningen istället för

tavelpennan. I så fall har man som pedagog missförstått värdet med foto-matematiken - metoden

är inget "gammalt vin i ny tappning" där det enda nya är att man gått från matematikboken till

den digitala världen genom digitalfoton. Min förhoppning är snarare den att innehållet och

möjligheterna i metoden (foto-matematik) som sådan bidrar till så många fler fördelar och görs

flexibel med varierande fotografier, problem, intresseområdet, m.m. så att det inbjuds en

motiverande intressevilja åt eleven att vilja lära sig mer och utveckla en nyfikenhet för denna

vilja. Förhoppningarna är även att det handlar om att eleverna själva och tillsammans med andra

i en resurs- och kunskapsgemenskap drar nytta av och delar med sig av sina tidigare kunskaper

och lärdomar för att utveckla nya genom problemlösandet och diskussionerna. En av vår tids

mest betydelsefulla psykolog och pedagog, Jerome S. Bruner säger nämligen att: "Allt som ett

barn bemästrar är dess eget, till dess egen nytta och det handlar inte om 'om', eller 'hur', eller

'varför' det skall användas. Varje sådant avgörande överlåts åt eleven." (Lindén, 1993). Därmed

måste även foto-matematik väcka ett elevintresse, en vardagsanknytning samt en vilja att lösa

problemen.
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5.3.1. Slutord
Fördelarna med foto Som avslutande ord i arbetet vill jag tacka alla medverkande för all hjälp,

inspiration, idéer och/eller stöd. Ett stort tack till handledare, opponentgrupp, examinator samt:

Ann-Charlotte Ek, Jan Sølberg, Gudrun Malmer, Lars Nordblom, Lena Fritzén, Maja

Nordenankar, Pesach Laksman och Olof Magne. Ett extra bidragande tack till Nanny Hartsmars

uppmuntrande ord i maj 2007 samt övriga som bidragit till att förverkliga detta arbete.

Härmed ser jag detta arbete som avslutat:

David Lancelot Sjövall, Lund, maj, 2007
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Bilagor

Bilaga 1 - Utdrag från observationsresultatens rådata
STEG 1 - LEKTIONSSTART
Samtliga fyra klasser öppnar upp med snarlika lektionsstarter. Lärarna väljer att lugna eleverna, placera dem i
grupper (två elever i varje grupp). Grupperna får därefter veta att de skall lösa vissa problem tillsammans och att de
måste komma fram till ett gemensamt svar inom varje grupp. De blir också tydligt informerade om att de skall
försöka förklara hur de kommit fram till respektive svar och att det inte finns några felaktiga svar.
Innan lektionerna vidareutvecklas, talar läraren alternativt jag om vem jag är och att jag enbart kommer att infinna
mig på skolan under denna lektion. Därefter beger jag mig längst bak i klassrummet och sätter mig ned med
anteckningsblock i hand. Vid en total överblick i samtliga klasser uppfattas totalt ca 75 % av eleverna som
högljudda, stimmiga eller på annat sätt störande för sina kamrater och lärare i klassen. Det är svårt att uppskatta ett
exakt antal på denna korta lektionsstart i samtliga klassrum och siffran bör tas med en viss generalisering. "Tysta!",
"Sätt er ned i grupperna!", är vanligt förekommande uppmaningsord.

STEG 2 - FOTO-MATEMATIKEN
Vid detta tillfälle startar läraren (i någon klass en medverkande lärarstudent) upp en datorkanon, släcker ned
belysningen i klassrummet och visar första fotografiet (se kap 3.3. för val av fotografier och huvudproblem). En
första reaktion är att många av de stimmigaste eleverna i klassen tystas ned då de istället väljer att fokusera
koncentrationen på fotografiet (i samtliga fall ett fönster med 2x3 rutor) DETTA KAN FUNGERA SOM EN
BACKPACK-process?. Skola Alfa projicerade bilderna direkt på whiteboard och skola Beta projicerade bilderna på
en stor vit filmduk, vilket kommer ha en viss betydelse på undervisningen längre fram under foto-
matematiklektionen.

Följande klassrumssituation förekommer i de olika klasserna:

Skola Alfa Läraren Eleverna

klass 1 Sätter sig ned, ser nyfiket
på bilden.

Många av eleverna läser av
lärarens visuella instruktion
genom att rikta fokus mot
bilden, endast två elever
tycks högljudda, men
diskuterar redan vad bilden
föreställer och håller sig
därmed till ämnet.

Läraren tar en kort paus
(10-15 s) och frågar
därefter klassen vad bilden
föreställer.Därefter vad
som finns bakom fönstret i
bilden.

Klassen besvarar läraren
aktivt genom att samtliga
grupper genast räcker upp
handen eller skriker ut svar
eller funderingar.
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Skola Alfa Läraren Eleverna

Läraren ignorerar svar som
skriks ut och riktar ett
intresse mot de svar som
ges av de i klassen som
räcker upp handen, vilket
senare även får de
högljuddaste att räcka upp
handen och invänta sin tur.
Vanliga frågor kan vara:
“Vad föreställer bilden?”,
“Är den vacker?”,
“Varför?Varför inte?”,
“Vadkan det vara för blå
färg i hörnet?”.

Allt fler diskussioner kring
tänkbara detaljer i bilden
uppstår samt varför och hur
eleverna kommit fram till
just de uppfattningarna i
bilden. Svaren är därför
många, olika, varierande
och eleverna vågar
ifrågasätta varandra utan
att någon tycks uppfatta det
som kränkande eller
obehagligt då en vänlig
respons uppfattas från den
ifrågasatte. Många av de
mest tystlåtna eleverna
beblandar sig i
diskussionen.

Här tilldelas en första
primära problemuppgift.
Läraren undrar med ett
nyfiket ansiktsuttryck och
stämma om hur många
rutor det är i fönstret (då
alla är eniga om att det är
ett fönster).

Eleverna räcker här
gemensamt upp handen och
läraren går först igenom
svaren som varje grupp
presenterat. Inte alla
grupper lyckas enas kring
ett svarsalternativ och
svaren varierar mellan 4,5,6
och 8 rutor beroende på elev
eller grupp som givit svaren
(läraren tycks mycket
chockad/förvånad). En
väldigt tystlåten grupp (2
flickor viskar tystlåtet till
varandra ifall de eventuellt
svarat fel, men nämner det
inte högt för övriga klassen
eller läraren.
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Skola Alfa Läraren Eleverna

Läraren talar därefter om
att inga svar är fel, men att
hon är oerhört nyfiken om
att få veta hur de kommit
fram till respektive svar.

En elevgrupp (tregruppen)
som givit olika svar ger sin
tolkning: “Jag tycker att det
är åtta rutor.Det ser ut som
två till ovanför fönstret.” En
annan i gruppen svarar:
“Jag tycker att det är fem
rutor för den sexte... sjätte
rutan är svart.” Den sista
eleven i den gruppen
svarar:”Sex rutor! Eftersom
fönstret är indelat så” (visar
indelningen med
handpekning). Tregruppen
är därefter eniga om 6 som
svar.

Läraren undrar hur de
räknat ut det.

Åtta elever räknade ruta
efter ruta, en räknade dem i
rader, övriga “Såg det
direkt”. Ändå är inte alla
eniga om att svaret är 6
rutor (se bild 1 i Bilaga 2).

"Ska vi titta på en ny bild nu?" På
denna bild är det två fönster.Varje
fönster innehållet 4x7 rutor.
Samma förberedande diskussion
kring bilden presenteras genom att
klassen bland annat diskuterar i
vilken byggnad bilden kan vara
tagen (skolbyggnad, slott är
vanligaste svaren).

- Ja!, svarar en majoritet av
eleverna i klassen med en munter
stämma.
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Läraren undrar återigen om hur
många rutor som finns på bild
(båda fönstren inräknade dvs
2(4x7) rutor totalt.

En mängd olika svar ges. En av
flickorna är många sekunder
snabbare att besvara frågan än
övriga klassen (minst ca 20 sek).
Man kommer dock fram till att hon
delat in uträkningen i grupper om 4
rutor i varje grupp och på så sätt
räknat en multiplikation. Övriga i
klassen räknar rutorna för sig
enligt olika system t.ex. radvis,
diagonalt, m.m. Ca 1 av 5 räknar
dock varje ruta för sig.
Svaren varierar som högst mellan
12 rutor i olikhet mellan högsta och
lägsta svar.Grupperna är dock
eniga denna gång då de dessutom
haft längre tid att diskutera och
överväga uträkningen. Två grupper
tycker att en annan grupps
svarsalternativ är bättre och ändrar
sitt svar till den andra gruppens
svar istället då de menar att det
resonemanget låter mer rimligt,
(vilket jag själv kan intyga). En
tänkbar orsak till de så varierade
svarsalternativen tros finnas i
elevintervjun.
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Läraren avrundar med att säga att
det är alltså inte alltid så lätt att
veta hur många rutor det finns i ett
fönster med tanke på så oerhört
många svar.

Eleverna önskar veta hur många
rutor det är bland annat genom att
de i efterhand räcker upp och
ändrar sig till ett annan svar eller
frågar ifall läraren vet svaret, vilket
hon inte säger sig veta. Trots detta
diskuteras det mycket tyst och
intensivt i grupperna om sökandet
efter ett sant svar, trots att
fotografierna gjorts nästintill
omöjliga att besvara annat än som
öppna svarsalternativ eller vara
mångsidiga.
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/.../ Läraren går vidare med nästa
bild. En haj och en människa över
en sandbotten på ca 10 meters
djup.
Efter en diskussion av bildens
innehåll, undrar läraren hur
många tänder vi människor har,
samt hur lång hajen är.

Många av reaktionerna i klassen
som uppstår vid undervattensbilden
är: “Wow!”, “Coolt!”, “Är det du
som är dykaren?” (frågan riktar sig
till mig). Både flickor och pojkar
tycks reagera lika starkt på bilden.
Svaret på antalet tänder når max
32 st eller strax därunder.De två
första grupperna ger samma svar,
grupp tre ger ett helt annat svar,
vilket får en i grupp två att säga:
“Nej! Ni har räknat fel!” Läraren
undrar hur de räknat. Samtliga av
dessa grupper svarar att de räknat
“med tungan” genom att känna sig
fram mellan tänderna i munnen.
Trots detta ger sig inte eleven i
grupp två. Läraren frågar klassen:
“Kan alla dessa grupper ha rätt?”
Grupp fem räcker upp handen och
svarar: “Ja, det kan vi ha. Dom kan
tappat någon tand.” Efterhand
kommer man fram till en diskussion
om mjölktänder, visdomständer,
vuxna har fler tänder än barn.
Beträffande hajens tänder skall
man ta reda på det via Internet i
efterhand (två elever får detta i
uppdrag). Hajens längd däremot,
den pendlar mellan 1,16 meter (116
cm) till 28 m. Trots detta tycks alla
elever i klassen visa hur lång en
meter är genom att antingen stega
sig fram i klassrummet eller genom
att visa en meter mellan
handflatorna. Bland de flesta som
svarat 2-4 m har de läst om
hajarnas längd i en
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“faktabok, “bok”. Ingen tycks dock
gå fram och försöka mäta hajen
med händer eller andra redskap -
enbart diskussioner inom
grupperna tycks vara det som
gäller. Ingen laborativ aktivitet.
Någon tycker att det ser ut som att
“hajen är 18 meter”, en anann har
delat in hajen i rutor där (enligt
eleven) varje ruta uppskattats till en
meter i längd - hon får därmed 28
rutor multiplicerat med 1.
I mina egna ögon tycks hajens
längd vara 4 m ±0,5 m. Detta fås av
att dykaren förmodligen är ca 1,8 m
lång (medellängd för män) och är
något färre än hälften så lång som
hajen.
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Bilaga 2 - Val av fotografier till undersökningen samt
presentation av primära huvudfrågor.

Foto 1 - multiplikation och tabellräkning
"Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl"

Ex på formulering av primärt huvudproblem: Hur många fönsterrutor innehåller fönstret och

hur kan man räkna ut det?

Sekundärt problem: Vad har det för betydelse om man säger 2x3 rutor och 3x2 rutor? (Här kan

man enkelt rotera fönstret i datorn 90-grader för att visa skillnad).

Foto 2 - subtraktion, mängdlära och tabellräkning
"Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl"

Ex på formulering av primärt huvudproblem: Hur många fönsterrutor fler innehåller ett av

dessa fönster jämfört med det förra?

Sekundärt problem: Kan man räkna ut det på olika sätt? Varför tror du att grupperna fick olika

svar?

Foto 3 - multiplikation och tabellräkning
"Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl"

Ex på formulering av primärt huvudproblem: Hur många rutor innehåller båda dessa fönster

tillsammans?

Sekundärt problem: Varkan bilden vara tagen?

Foto 4 - multiplikation och filosofi
"Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl"

Ex på formulering av primärt huvudproblem: Hur många fönster innehåller denna bild?

Sekundärt problem: Varför svarar t.ex. några 1 fönster och andra 44 fönster?

Foto 5 - uppskattnings- och mätövning

"Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl"
Ex på formulering av primärt huvudproblem: Hur lång är hajen? Hur många tänder har en

människa?

Sekundärt problem: Hur lång tror du människan på fotografiet är?
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Foto 6 - tidsuppfattning
"Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl"

Ex på formulering av primärt huvudproblem: En fisk kan dö efter att ha berört denna

giftfisks ryggfenor. Hur kan man på bästa möjliga sätt beskriva hur lång en minut är för en 4-

åring som inte kan klockan?

Sekundärt problem: Hur kan man visa det för 4-åringen?

Foto 7 - mängdlära och effektiv räkning genom parbildning (ev.
multiplikation)

"Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl"

Ex på formulering av primärt huvudproblem: Hur kan man vara säker på att man räknar alla

fiskar på bilden utan att missa någon fisk av misstag? (Para ihop fiskarna i grupper om 2 för att

öva 2:ans tabell, grupper om 3 för att öva 3:ans tabell, osv eller stryk dem för att visa på ännu

säkrare räkning).

Foto 8 - addition, multiplikation och division
"Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl"

Ex på formulering av primärt huvudproblem: Vad har fjärilen på bild gemensamt med

matematik?

Sekundärt problem: En dag såg jag massa sådana fjärilar tillsammans på en äng. Jag kunde

räkna till 66 prickar totalt. Hur många fjärilar kan det ha varit? (Intressant blir om man drar ifrån

t.ex. 2 prickar).
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Bilaga 3 - Intervjufrågor

Följande frågor fick samtliga tillfrågade elever svara på:

1. Lektionen som ni precis haft tidigare idag, vad skulle du vilja kalla den
för? Vad för ämne eller ämnen är det ni haft undervisning i?

1.a. Varför tyckte du det?

2. På en skala mellan 1-10. Hur spännande/intressant var lektionen? Tio är
högst och 1 är lägst på skalan.

3. Så du tyckte den var jättespännande/spännande/mindre
spännande/knappt spännande alls/inte alls spännande?

3.a. Varför tyckte du det?

4. Har du lärt dig något under lektionen?

4.a. Kan du ge något exempel på vad du lärt dig?

5. Känner du igen något av det ni gjort under foto-matematiken från det ni
arbetar med i matematiken?

5.a. Kan du komma på något exempel?

6. Kände du att du vågade diskutera allt i helklass?

6.a. Varför? / Varför inte?

7. Lyckades ni alltid komma överens om ett gemensamt svar i gruppen?

7.a. Vadgjorde ni då inte inte lyckades komma överens?

8. Vadbrukar ni göra under matematiklektionerna?

9. Tycker du om skolans matematik?

Se kap 3.6 för mer information kring intervjufrågorna.

www.alfacat.se

www.davidsjovall.info
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Matematiska och systemtekniska institutionen
SE-351 95 Växjö

Tel. +46 (0)470 70 80 00, fax +46 (0)470 840 04
http://www.vxu.se/msi/
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