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Abstract
Mitt syfte med uppsatsen är att studera M/P-programmet som ett verktyg i matematikundervisningen. Samtidigt
vill jag ta reda på hur lärare som använt/använder programmet uppfattar verktyget. Jag vill även få en inblick i
hur matematikundervisning kan bedrivas utan lärobok.
M/P-programmet riktar sig till lärare i grundskolan och omfattar 17 matematikmoment. Det matematikmaterial
som finns i programmet utgör en bas som läraren kan bygga sin matematikundervisning på.
Uppsatsen är uppbyggd av följande steg: en litteraturstudie, den egna inskolningen av M/P-programmet samt en
kvalitativ undersökning i form av intervjuer av några lärares erfarenheter av programmet.
I min undersökning har jag kommit fram till hur sju lärare förhåller sig till M/P-programmet, och hur de
uppfattar det pedagogiska värdet med elevers lärande utifrån verktyget.
Resultatet av undersökningen visar att M/P-programmet är ett kvalificerat pedagogiskt verktyg för matematik-
undervisningen. Samtidigt var brist på tid för många informanter ett problem för att kunna
använda verktyget på ett mera tillfredställande sätt.

Nyckelord
Ett datorbaserat matematikverktyg, grundskolan, mångfald av lösningar, lärarens redskap, individualisering,
matematikundervisning utan lärobok.



3

Förord
Inledningsvis vill jag först och främst tacka Håkan Ljunggren som ägnat tid åt att sätta mig in i
hur M/P-programmet fungerar och med stort tålamod besvarat alla mina frågor.
    Jag vill också tacka de informanter som tagit sig tid att i samband med intervjuerna dela med
sig av sin kunskap och erfarenhet. Jag vill även tacka min handledare Maria Bjerneby Häll för
allt stöd, inspiration och motivation hon givit mig under hela den period som examensarbetet
har fortlöpt, tack!

Seidi Can

Linköping den 19 januari 2004



4

Sammanfattning
Genom att jag först tar kontakt med M/P-programmets upphovsman Håkan Ljunggren inleds en
inskolning i mindre skala i programmet. M/P är förkortning av Matematik/Pedagogik.
Programmet är avsett för läraren att ha som redskap i sitt arbete och inte för eleven som ofta är
fallet med datorprogram. Därefter få jag låna hem M/P-programmet för att i lugn och ro se om
det är något för mig att gå vidare med och skriva ett examensarbete om.
  Uppsatsen är uppbyggd av följande steg: en litteraturstudie, den egna inskolningen av M/P-
programmet, samt en kvalitativ undersökning i form av intervjuer av några lärares erfarenheter
av M/P-programmet. Programmet som riktar sig till lärare i grundskolan, omfattar 17 moment.
Det material som finns i programmet utgör en bas som läraren kan bygga sin matematik-
undervisning på, samtidigt som varje lärare som använder programmet har möjlighet att också
lägga in egna uppgifter.
  Mitt syfte med uppsatsen är att studera M/P-programmet som ett verktyg inom matematik-
undervisningen. Jag ville samtidigt ta reda på hur lärare som använt/använder programmet
uppfattar verktyget. Jag vill även få en inblick i hur matematikundervisningen kan bedrivas
utan lärobok.
  I min undersökning har jag kommit fram till hur sju lärare förhåller sig till M/P-programmet,
och hur de uppfattar det pedagogiska värdet med elevers lärande utifrån verktyget. Det erhållna
resultatet av undersökningen visar att M/P-programmets pedagogiska värde inom matematik-
undervisningen är övervägande positivt. Resultatet av undersökningen visar att M/P-
programmet är ett kvalificerat pedagogiskt verktyg för matematikundervisningen. Samtidigt var
brist på tid för många informanter ett problem för att kunna använda verktyget på ett mera
tillfredställande sätt.
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1. Bakgrund
Med anledning av min blivande roll som lärare i matematik har tankar och känslor malts fram
och tillbaka. Kommer jag att klara uppgiften att undervisa i ett av de viktigaste ämnena i
skolan? Hur ska jag kunna arbeta på ett sätt som kommer att stimulera både mig och mina
elever?
  Under min lärarutbildning har jag praktiserat i olika skolor och fått en inblick i hur dagens
matematikundervisning bedrivs ute på skolorna av erfarna lärare. Under praktikperioderna
observerade jag mestadels en undervisning där man använde en gemensam lärobok för hela
klassen. Och det vanligaste var att eleverna fick jobba mer eller mindre i egen takt.
  Det jag saknade mest var en levande matematikmiljö, där man kunde samtala och diskutera
olika tankar kring hur man löser problem. Tanken på att snart själv stå i ett klassrum och
undervisa i matematik skapade en viss olust hos mig. Hur skulle jag kunna förbereda mig efter
bästa förmåga inför den stora utmaningen? En självklar tanke för mig i mitt arbete är att ha
eleven i centrum, där jag ska hjälpa eleven att utvecklas framåt och i en positiv riktning.

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas
fortsatta lärande och kunskapsutveckling. (s. 6, Lpo-94)

Innan jag började på lärarutbildningen arbetade jag på Råssnässkolan i Motala kommun, bl.a.
med en lärare vid namn Håkan Ljunggren. Håkan har arbetat mer än 30 år som lärare, framför-
allt i år 4-6 och för närvarande som speciallärare. Eftersom jag sedan tidigare har arbetat med
Håkan Ljunggren har kontakten hållits vid liv. Under en vikariatsperiod förstod jag att Håkan
Ljunggren hade utvecklat ett verktyg för lärare i matematik och jag blev nyfiken på detta
verktyg. Håkan har som pedagog spelat en stor roll för mitt intresse och nyfikenhet.
  Av de skäl som jag nämnt har jag valt att skriva mitt examensarbete om det matematikverktyg
som Håkan Ljunggren har utvecklat under sina år i skolan. Detta verktyg har han döpt till M/P-
programmet. Att utvärdera ett datorbaserat verktyg för matematiklärare innebär samtidigt en
ämnesfördjupning jag kommer att ha nytta av i mitt arbete som lärare.
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2. Syfte och problemformulering
Syftet med uppsatsen är att utvärdera ett datorbaserat verktyg för matematiklärare i
grundskolan. Jag har valt att studera M/P-programmet, ett verktyg i en matematiklärares
undervisning. Verktyget är inte knutet till någon särskild lärobok. Jag vill ta reda på hur
verktyget är uppbyggt och hur det används i undervisningen av olika lärare.

Mina frågor är:

• Hur är M/P-programmet uppbyggt?

• Hur används och värderas verktyget av lärare?

• På vilket sätt kan M/P-programmet bistå läraren i dennes roll för att utveckla elevers
lärande?

3. Metod och genomförande
För att nå syftet med mitt arbete har jag använt mig av flera vägar. De olika vägarna är dels
litteraturstudier som rör utvärdering och barns lärande i matematik, dels egen inskolning i att
använda programmet, dessutom en undersökning med lärare som använde verktyget.

Litteraturstudie
För att få information om dagens matematikundervisning i grundskolan, då det gäller arbetssätt
och undervisningskvalitet, har litteratur studerats. Då M/P-programmet är ett nytt pedagogiskt
verktyg inom matematikundervisningen var det svårt att finna fakta som behandlar hela min
problemformulering. Den litteratur jag tagit upp i uppsatsen behandlar metoder för utvärdering,
elevers lärande och matematikundervisning.

Egen inskolning på M/P-programmet
För att det skulle vara möjligt att skriva detta arbete om M/P-programmet har det krävts en
inskolning i programmet. Jag började min kontakt med upphovsmannen, Håkan Ljunggren,
under våren 2003. Han blev positivt inställd till mitt intresse av M/P-programmet. Jag tittade
närmare på programmet för att förstå vad det var och fick också vara med och se när Håkan
hade matematiklektion. Han visade mig elevmaterial för att visa hur eleverna arbetade utifrån
en uppgift från M/P-programmet. Håkan hänvisade mig också till en artikel om M/P som hade
tryckts i Nämnaren1. Jag blev intresserad av att gå vidare och skriva mitt examensarbete om
programmet. När jag fick handledare och hon godkände förslaget satte jag igång med att skola
in mig i programmet. Inskolningen innebär att jag och Håkan har träffats ett antal gånger för att
jag skulle komma igång och få en bild av det jag skulle skriva om.
  Arbetet bygger till stor del på de egna observationerna och den uppfattning och kunskap som
jag har bildat om hur programmet är uppbyggt. Inskolningen har varat under den tid som jag
har arbetat med examensarbetet.

                                                  
1 Nämnaren nr.4. (2001) sid. 26-31.
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Empirisk studie
För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar har jag genomfört en undersökning med
lärare som har erfarenhet av M/P-programmet.

Urval av informanter
Under inskolningsperioden av M/P-programmet berättade Håkan om att det är flera andra
lärare än han själv som har kommit att använda sig av M/P-programmet i sin
matematikundervisning. Genom Håkan fick jag sedan namn på lärarna och sedan tog jag
kontakt med några av dem per telefon för en intervju.
  Jag valde att intervjua lärare med olika erfarenheter av undervisning och skola. Jag har i min
undersökning tagit hänsyn till forskningsetiska principer (se bilaga 1, Informantbrev).
Johansson & Svedner (2001) understryker att man inte får föra människor bakom ljuset och att
en undersökning måste bygga på respekt för de människor som har deltagit eller medverkat.

• Deltagarna skall erhålla en rättvisande och begriplig beskrivning av undersökningsmetoderna och
undersökningens syfte.

• Deltagarna skall erhålla en rättvisande och begriplig beskrivning av undersökningsmetoderna och
undersökningens syfte.

• Deltagarna skall ha möjligheter att när som helst ställa frågor om undersökningen och få sina
frågor sanningsenliga besvarade.

• Deltagarna skall upplysas om att de kan avböja att delta eller avbryta sin medverkan utan negativa
följder.

• Deltagarna skall vara säkra på att deras anonymitet skyddas. Av den färdiga rapporten skall det
inte vara möjligt att identifiera vare sig förskola/skola, lärare eller elever/barn.2

Bokning av intervjutillfällen gjordes och informantbrevet skickades via post. Informantbrevet
innehöll mer information om intervjuns innehåll. Jag delgav medvetet inte några exakta
intervjufrågor i brevet, eftersom alla inte använde M/P-programmet då intervjun genomfördes
(Bilaga 2). Jag ville dessutom få spontana svar och samtidigt kunna variera frågorna med tanke
på informanternas olika bakgrund.

Datainsamlingsmetod
Vid genomförande av en kvalitativ intervju ska man, enligt Johansson & Svedner (2001), helst
spela in intervjun på band. Det innebär att intervjuaren måste be intervjupersonen om dennes
godkännande. Intervjuaren ska även tala om och försäkra att ingen annan än intervjuaren själv
kommer att lyssna på bandet.

När man genomför kvalitativa intervjuer bör man helst spela in dessa på band. Be därför den
intervjuade om tillstånd och försäkra samtidigt att ingen annan kommer att lyssna på banden
och att de kommer att förstöras efter det att intervjun är bearbetad.3

Alla intervjuer genomfördes under november - december år 2003. Det blev fem intervjuer med
sju lärare, vilket innebär att vid två tillfällen intervjuades två lärare samtidigt. Fem av
intervjupersonerna har intervjuats på sin skola i en ostörd lokal. Intervjuerna genomfördes då
lärarnas elever hade slutat sin ordinarie skoldag vilket innebär att intervjuerna kunde
genomföras under lugna förhållanden. Den sista intervjun har genomförts med hjälp av en s.k.
konferens telefon/högtalartelefon, eftersom intervjupersonerna befann sig på ett orimligt
avstånd för mig att åka till. Även den intervjun spelades in på band, för att inte några detaljer
som intervjupersonerna berättade skulle missas.

                                                  
2 Efter Johansson & Svedner (2001) sid. 23-24.
3 Johansson & Svedner (2001) sid. 26.
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  Intervjuerna skrev jag först ner i en skrivbok och sedan på dator för vidare bearbetning. Vid
transkribering av intervjuerna fick jag koncentrera mig och lyssna på det inspelade samtalet
flera gånger för att inte missuppfatta vissa ord, fraser och uttryck. Det tog mycket längre tid än
jag trodde, men tack vare att allt fanns på bandet svek inte modet.

Bearbetning av intervjudata
När jag hade skrivit ned de fem inspelade intervjuerna ordagrant, började mitt analysarbete.
Johansson, & Svedner (2001) anser att i en kvalitativ intervju bestämmer man endast problem-
området medan själva frågorna kan komma att variera från en intervju till en annan, vilket
beror på den intervjuades svar och de aspekter personen tar upp.

Syftet med den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så uttömmande svar som
möjligt om det intervjun behandlar. Då måste frågorna anpassas så att intervjupersonen får
möjlighet att ta upp allt hon har på hjärtat. Eftersom t ex pauseringar, tonfall och avbrutna
meningar kan vara viktiga för att förstå vad som sägs, brukar man ofta spela in dessa intervjuer
på band för att sedan skriva ut dem ordagrant, helt eller i vissa delar.4

I min undersökning har jag presenterat sju lärares åsikter och tankar kring M/P-programmet.

Presentation av informanterna
Jag har medvetet valt informanter med olika bakgrund för att få störst utfall av information
rörande hur M/P-programmet används av olika lärare. Johansson & Svedner (2001), anser att
det är lämpligt att intervjua individer med skilda erfarenheter.

När man väljer intervjupersoner är det lämpligt att ta med personer med olika
erfarenhetsbakgrund, eftersom det ökar chansen för att finna de viktigaste uppfattningarna och
varianterna av dem.5

Intervjupersonernas identitet är skyddad och de namn som använts i arbetet är uppdiktade. Jag
har valt att kalla de sju lärarna för Astrid, Karin, Maria, Sara, Selma, Malin och Nina. Här
följer en kortfattad beskrivning av informanterna vad gäller utbildning, tjänsteår, elev-
grupp/elevgrupper, material i undervisning m.m.

Astrid har ämneskompetens inom naturvetenskapliga ämnen, hon är obehörig lärare, har
arbetat flera år inom skolan med elever i år 4-6. Astrid kom i kontakt med M/P-
programmet när hon började arbeta som lärare. Hon arbetade med M/P-programmet helt
men hämtade inspiration från andra läromedel och konstruerade även många egna
uppgifter till sin elevgrupp, vilka hon lade in i programmet.

Karin är behörig matematiklärare och arbetar med matematikundervisning sedan ett par
år tillbaka. Hon kände till om M/P-programmet men kom i kontakt med verktyget först
när hon bytte arbetslag. Hon började använda M/P-programmet i liten skala. Karin
arbetar med elever i år 4-6 och har egen klass.

                                                  
4 Johansson & Svedner (2001) sid. 25.
5 Johansson & Svedner (2001) sid. 42.
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Maria & Sara har arbetat många år som lärare i de lägre skolåren. De har vidare-
utbildat sig och arbetar nu delvis med specialundervisning. När de började arbeta med
M/P-programmet lämnade de läroboken helt. De undervisar i skolår 1-4.

Selma har arbetat många år som lärare i de tidiga skolåren. Hon har även undervisat
äldre elever i matematik. Selma har stort intresse för matematikämnet och är nyfiken på
olika matematikmaterial. Hon har haft annat material bredvid då hon använt sig av M/P-
programmet. Selma har egen klass med ca 25 elever.

Malin & Nina har mellanstadielärarutbildning respektive lågstadielärarutbildning. De
har arbetat flera år på högstadiet med elever med behov av särskilt stöd. Malin och Nina
arbetar med egna problemlösningsuppgifter som de lägger in i M/P-programmet.

Sammanfattning
I metodkapitlet har jag presenterat de olika vägar jag använt för att nå uppsatsens syfte.
Metodkapitlet bygger på den vetenskapliga grund som Johansson & Svedner (2001)
förespråkar då man skriver examensarbete inom lärarutbildningen.
  I nästa kapitel redovisas litteraturstudien. Därefter följer ett kapitel där M/P-programmet
beskrivs, och sist presenteras resultatet av intervjuundersökningen.
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4. Litteraturstudie
Litteraturkapitlet innehåller ett avsnitt om hur man kan utföra en utvärdering och varför man
ska utvärdera en verksamhet. Kapitlet tar också upp forskning kring hur elever lär sig mate-
matik och vad en förändring av matematikundervisningen skulle kunna innebära för elevers
lärande, samt undersökningar om datorns användning i undervisningen. Den litteratur som
behandlas har dels ingått som kurslitteratur under utbildningen, dels har min handledare
hänvisat mig till litteratur som handlar om metod och utvärdering. Jag har också sökt litteratur
på bibliotek och Internet.

Utvärdering
För att få en bild av en del av problemformuleringen har jag studerat litteratur som handlar om
vad det innebär att utvärdera fenomen inom skolan. Jag tar upp två utvärderingsmetoder, en
kvantitativ och en kvalitativ metod.
  De två metoderna, den kvantitativa respektive den kvalitativa metoden, har olika funktioner
enligt Ekholm & Lander (1993).

Ett vanligt sätt att kombinera kvalitativa och kvantitativa instrument är att det kvalitativa får
upptäcka och benämna fenomenet i fråga och det kvantitativa får ta reda på hur vanligt det är.
Kvantitativ analys är särskilt bra på att undersöka samband, men kvalitativ analys behövs för
egentliga förklaringar. De kvalitativa instrumenten är bäst på att tolka hur människor upplever
fenomen och ger mening åt sina handlingar.6

Den kvalitativa metoden utgår från lärarnas egna detaljerade beskrivningar av skolarbetet,
anser Alexandersson & Kroksmark (1984).

De kvalitativa utvärderingsformerna bygger på olika typer av verbal förmedling, där den
vanligaste är intervjun.7

I intervjun kan fria och standardiserade samtal ingå men också fria skrivningar i form av skriv-
logg och dagbok. Den kvalitativa intervjun bygger på det fria samtalet. Ofta kan det ställa till
stora svårigheter vid analys av det datamaterial som man har fått in under intervjun.

Att analysera kvalitativa data är att rikta sitt fokus mot vad de intervjuade faktiskt säger. Det
gäller för utvärderaren att ta fasta på detaljer, som uppfattas på samma sätt – eller på olika sätt.8

Som utvärderare ska man se till att allt det datamaterial, i form av skrivlogg, anteckningar och
annat av värde som man har fått fram under projektets gång, sammanställs och bearbetas på ett
begripligt sätt. Man ska se till att så mycket som möjligt tas med vid en utvärdering.
  Med hjälp av utvärdering i skolan kan man komma fram till kunskap om och få insikt i den
komplexa värld som skolan utgör. En utvärdering kan också ge möjligheter att skapa förut-
sättningar för en önskad förändring inom verksamheten. Med hjälp av en utvärdering kan enligt
Alexandersson & Kroksmark (1984) kontrollen av verksamheten förändras så att den ger stöd
för skolutveckling.

En utvärdering värd namnet utgör inte bara en kontroll av den utvärderade verksamheten, utan

                                                  
6 Ekholm & Lander (1993) sid. 98.
7 Alexandersson & Kroksmark (1984) sid. 52.
8 Ibid. sid. 56.
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ger också stöd för en utveckling och förbättring.9

  Idag har vi en decentraliserad skola med kommunen som huvudman och arbetsgivare. Det ger
varje skola ett större utrymme att fritt förfoga över sin situation, där varje skola kan utforma sin
egen verksamhet. Det finns därför ett stort behov av utvärderingar.
  En utvärdering ska utföras på ett enkelt och naturligt sätt under vardagsnära iakttagelser,
spontana samtal och diskussioner. Utvärderingens innehåll ska begränsas till några få fråge-
ställningar såsom: vad?, vem?, i vilket syfte? man utvärderar, understryker Alexandersson &
Kroksmark (1984)
  Franke-Wikberg & Lundgren (1990) presenterar Transaktionsmodeller som kännetecknas av
att man vill försöka ersätta den psykometriska forskningstraditionen med ett forsknings-
perspektiv av annorlunda slag. Fokus i transaktionsmodellen ligger på att försöka belysa vad
som sker i den dynamiska undervisningsprocessen som är objekt för utvärdering. Man avser att
ge ett så fullständigt och helhetsbetonat beskrivning som möjligt av aktiviteterna i denna
process. Vad som ska uppmärksammas i utvärderingen bestäms utifrån information och
uppfattningar som erhålls från intressenterna. I och med det vill man försäkra sig om att
likadana problem, som har hög relevans för de berörda, också får motsvarande prioritet i
utvärderingen. Utvärderaren strävar efter att göra sig bekant med den miljön för att grundligt
kunna belysa de områden som man efter förda möten med intressenterna bestämt att
koncentrera sig på.
  Kärnfrågor i transaktionsmodellerna är, Vad skall utvärderas?, Syftet med utvärderingen?, för
Vem skall utvärderingen vara?, på Vilket sätt utvärderingen skall ske och vilka är de olika
riskerna respektive fördelarna. För att få en heltäckande bild av det objekt som skall utvärderas
tar man hjälp av olika individer som är direkt berörda och av experter på det som ska
utvärderas. Då ges en bild av fenomenet i en given situation sett utifrån olika gruppers
perspektiv.
  Som utvärderare kan man använda exempelvis intervjuer, fallstudier och observationer.
Risken med denna form av utvärderingsmodell är att genom övertron på personliga iakttagelser
och brist på teoretisk förankring kan en utvärdering bli personlig och detaljerad. Som
utvärderare ska man vara förtrogen med sin frågeställning och det resultat som kommer fram.
Franke-Wikberg (1992) understryker att en viktig del vid utvärdering är att ta med både svaga
och starka punkter.

En god utvärdering bidrar till att göra styrkorna och svagheterna begripliga och pekar också ut
vägar för att kunna bibehålla och utveckla det starka respektive förstärka eller undanröja det
svaga.10

I den här undersökningen har tillämpats den kvalitativa undersökningsmetoden i form av
bandade intervjuer med sju olika lärare.

Elevers lärande
Avsnittet behandlar forskningslitteratur kring barns lärande i ett socialt sammanhang. M/P-
programmets upphovsman menar att eleverna lär olika strategier av varandra när de presenterar
sina tankar och lösningar kring hur de har löst en och samma uppgift, men kanske på olika sätt.

                                                  
9 Alexandersson & Kroksmark (1984) sid. 61.
10 Franke-Wikberg   (1992) sid. 18.
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  För att barn ska lära sig något nytt fordras ett innehåll som är intressant, fängslande och
meningsfullt för barnen. Läraren har en viktig roll att uppmärksamma barnen på innehållets
betydelse för deras inlärning, poängterar Pramling Samuelsson & Mårdsjö (1997)

När den vuxne ställer frågor som är utmanande och är intresserade av hur barn uppfattar och ger
uttryck för sina tankar, möts barnen av en attityd att deras idéer och tankar är viktiga och
intressanta. Läraren lär dem då att det inte är ett ”rätt eller fel svar” som den vuxne väntar sig.11

En lärare kan förväntas ta tillvara de tillfällen som gör det möjligt för barnen att tala och
reflektera om olika saker. Dessutom ska läraren skapa en god inlärningsmiljö så att barnen
känner sig trygga, vilket kan leda till att de blir aktiva och delar med sig av sina tankar och
idéer. En lärare måste inrikta sitt arbete mot att utveckla barns tankar om lärande. Det är en
viktig aspekt med tanke på att det har betydelse för vad de senare lär sig, understryker Pramling
Samuelsson & Mårdsjö  (1997)
  Att barn blir medvetna om sitt eget lärande har enligt Pramling Samuelsson & Mårdsjö (1997)
en avgörande roll för deras kunskapsutveckling i allmänhet. En annan aspekt av barns
inlärning, och deras matematikinlärning i synnerhet, är att få dem att upptäcka matematiken i
vardagen, d.v.s. matematikens nytta och funktion här och nu. Barn skulle kunna göra det om
läraren lät dem reflektera över räkneproblem av skilda slag. Det är nödvändigt att barn lär sig
reflektera över sin inlärningssituation.
  Wember understryker (i Magne 1998) att matematikundervisningen måste koppla samman
olika utvecklingsprocesser som är naturliga för en elev. Det är viktigt med uppgifter som
framkallar kognitiva konflikter. Men det behövs en duktig lärare som handleder eleverna så att
de kommer fram till en metod, som kan undanröja den konflikt som har uppstått för eleven. Då
inträder en jämvikt i inlärningssituationen och stressen upphör. Det motsatta råder vid en olöst
kognitiv konflikt, där eleven fortsätter känna misslyckande, vilket skapar en fortsatt stress i
dennes inlärning och utveckling. Uppgifter som bygger på situationer som motsvarar elevens
livsförhållanden ökar chansen för att eleven klarar av att lösa dessa uppgifter. Samtidigt blir
eleven mer insiktsfull i sitt lärande. Wember menar vidare, enligt Magne (1998), att en
matematikundervisande lärare borde ta hänsyn till elevens olika speciella behov som han kallar
undervisningsprinciper.

1. Undervisaren stöder eleven att välja innehållsmässigt meningsfulla uppgifter som
avspeglar elevens egen livsmiljö.

2. uppgifter och problemlösningar bör uttryckas språkligt på så sätt att de svarar mot
elevens egen språkuppfattning och ordkunskap.

3. eleven skall aktivt medverka i uppgifternas lösande och bilda egna föreställningar om
innehållet.

4. läraren skall föreslå lärostoff med hänsyn till elevens kognitiva utveckling från motorisk-
sensoriskt handlande, resonerande med åskådlighet, empirisk abstraktion till reflektiv
abstraktion. Få av dessa elever resonerar reflektivtabstrakt.

5. Lärare bör låta eleven möta stoffmoment så att inlärandet tar hänsyn till elevens egna
intressen.

6. Eleven skall få tillfälle att lösa uppgifter meningsfulla i ett socialt framtidsperspektiv.
7. Eleven skall stegvis bygga upp sin matematiska förmåga med stöd av matematiska

logiska föreställningar.
8. Eleven skall aktivt söka matematiska begrepp, räknelagar och relationer.
9. Exempel: kommunikativitet för addition och multiplikation.
10. Eleven skall självständigt lära sig att lösa problem i samarbete med andra elever och

därmed känna gemenskap i sociala nätverk.12

                                                  
11 Pramling Samuelsson & Mårdsjö (1997) sid. 49.
12 Wember, citat i Magne (1998) sid. 140-141.
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Magne (1998) menar i sin tur, att många matematikdidaktikers tumregel när gäller matematik-
inlärningen är att eleverna aktivt får möta ett lärostoff som är variationsrikt. Det är därför
viktigt med varierade undervisningssätt och inlärningssituationer.
  Den mest vanliga och felaktiga metoden som en lärare använder är att han/hon ger en verbal
instruktion utan konkret erfarenhet av själva problemområdet, t ex vid ett moment om procent-
räkning. En lärare kan vara ensidig vid val av konkretion då hon väljer en enda typ av material,
t ex Cuisenaire-stavar. Lärare kan använda sig av föråldrade didaktiska moment. Enligt Magne
(1998) bedrivs en utpräglat mekaniserad verksamhet både till material och verbal övning,
  Magne (1998) anser att många forskare länge har hävdat att en lärare som undervisar i
matematik måste lägga tyngdpunkten på tre saker:

elevens personliga sätt att tänka (kognitiv)
elevens sociala lärande (ekologi, social kompetens) samt
elevens relation till matematiken.13

Enligt Magne (1998) lider många elever av ett s.k. grodtänkande, vilket innebär att elever
tänker och lär på fel sätt. När sedan läraren upptäcker detta grodtänkande sätter denne igång
med att söka orsaken till varför eleven inte lär sig matematik. Det stöd som sätts in bygger
sedan oftast på de tre ovannämnda punkterna. Eftersom den matematiska kompetensen uppstår
som en del i en social tillämpning kan matematikinlärningen te sig helt olika för två elever som
haft samma undervisningsform. En matematikintresserad och en ointresserad elev kan utveckla
två mycket olika kompetenser inom matematiken. I det här fallet beror det mycket på
motivationen och intresset för ämnet. Skolans mål med matematikundervisningen är att ge bra
matematikkunskaper till alla, men kanske kan det inte ske under samma undervisningsformer.
  Enligt  Imsen (1992) menar Piaget att kunskap växer fram genom barnets hanterande av
föremål och upptäckt av relationerna däremellan. Piaget har format ett konstruktivistiskt
grundantagande där han säger att när barnet kommer i fysisk kontakt med omvärlden, känner
på objekt, kombinerar dem och ser vad som händer, då upptäcker barnet hur världen fungerar.
Det vi lär och upplever är inte en spegelbild av den yttre världen utan all stimulering tolkas och
silas med hjälp av våra tidigare kunskaper och levnadssätt. Inlärning sker genom att man väljer
ut, tolkar och anpassar stimuleringen till sitt eget personliga system.
  Imsen (1992) gör ett förtydligande av en annan inlärningsteoretiker, Vygotsky (1896-1934),
och menar att Vygotskys huvudpunkter är att all intellektuell utveckling och allt tänkande har
sin utgångspunkt i social aktivitet. Det individuella, självständiga tänkandet är resultat av social
verksamhet. Först kommer det sociala, därefter det individuella. Den intellektuella
utvecklingen har, enligt Vygotsky, sin upprinnelse i språk som ett socialt fenomen.
  En annan av Vygotskys huvudpunkter är att utvecklingen sträcker sig från det sociala till det
individuella och att barnet är i stånd att utföra en handling i samspel med andra innan det kan
utföra den ensam. Skillnaden mellan det barnet kan utföra ensam respektive i samspel med
andra kallas den approximativa utvecklingszonen eller barnets möjlighetszon. Enligt Vygotsky
kan vi utnyttja barnets utvecklingszon för att stimulera barnet till att aktivt arbeta tillsammans
med andra och ge den hjälp och stöd på den osäkra vägen mot att klara uppgiften på egen hand
(Imsen 1992).
  Enligt Wyndhamn (1991) skulle eleverna i ett socialt samspel i en grupp kunna tillägna sig
matematiken på olika sätt och med olika metoder om läraren använder sig av ett varierat
arbetssätt. Det är när läraren respekterar elevernas tankar och tar dem på allvar som hon/han
kan möta elevernas olika behov. Ett problem eller en uppgift ska inte väljas för vad den är utan
för vad den är till för i en lärandeprocess, skriver Wyndhamn.

                                                  
13  Magne (1998) sid. 268.
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Ett dialogiskt klassrum
Sandström-Madsén (1994), skriver om klassrumsklimatets betydelse vid inlärning, där klimatet
präglas av öppenhet och respekt från läraren mot eleverna. Kännetecknande är att lärarens
frågor till eleverna utmärks av att vara mera utvecklande för elevernas tankegång och inte så
mycket kontrollerande av om hur mycket eleverna kan. Läraren visar tydligt respekt för
elevernas tankeförmåga och att deras synpunkter är dugliga och värda lika mycket.
  En förutsättning är att läraren är medveten om inlärningssituationen, där han/hon har en fast
och väl planerad arbetsgång med tydlig struktur. Elevernas synpunkter och tolkningar av ett
innehåll ska jämföras och diskuteras, där lärarens uppgift är att hjälpa eleverna med att urskilja
mönster och sammanhang. Det är elevernas förståelse och uppfattningar av innehållet som
sedan ska utgöra själva stommen i ett fortsatt arbete i klassrummet.

Just det personliga engagemanget i skolans innehåll betraktar många inlärningsforskare idag
som avgörande för kvaliteten i elevernas lärande14

Tilltron till sig själv och sin förmåga är viktig för eleverna vid deras inlärning. Det kommer till
uttryck då elevernas tankar och synpunkter görs synliga av läraren, genom att han/hon tar deras
tankar på allvar och bygger vidare på dem i sin undervisning. En gemensam referens skapas i
klassrummet, där elevernas vardagsföreställningar och ämnets begrepp och teori möts,
understryker Sandström-Madsén (1994).

Matematikundervisningen

Lärarrollen
Harlén (1996) skriver om hur viktig en lärares sympati är för eleverna och deras utveckling.
Lärarens delaktighet och närvaro är mycket viktigt i undervisningen, det är hon som svarar för
genomtänkt planering, vänlig övertalning, hjälpsamma råd, anskaffning och förvaring av
material m.m. Ibland är en enkel handräckning just det som en duktig lärare kan ge.
  Om en lärare vill uppmuntra och stimulera sina elever måste hon först övertyga dem om att
hon är verkligt intresserad av elevernas arbete. Då först kan läraren bli en intressant samarbets-
partner för eleverna. Att stimulera eleverna innebär för läraren att uppmuntra snarare än
tillrättavisa eleverna.
  Det är viktigt att som lärare uppskatta elevernas ansträngningar oberoende av resultaten, som
de kommit fram till. Harlén skriver om varje lärares krav på sanning, som många lärare tror är
ett ”måste” att lägga fram för eleverna. Harlén tror att läraren gör ett misstag här. Det läraren
borde göra är istället att söka de svar som eleverna kan ge med det självförtroende som grundar
sig i elevernas egna iakttagelser och erfarenheter. Harlén vill att dagens lärare intresserar sig för
vad det är eleven kommer fram till, vad eleven tror och kan berätta från sina resultat. Enligt
Harlén, ska läraren försöka se elevens uppfattning som den rätta tolkningen. Men samtidigt
trycker författaren på att det inte finns någon anledning att lämna kvar elever i deras
föreställningar. Lärarens roll i klassrummet är mycket mer än att förse eleverna med material
och tillfälle att använda det. Läraren kan använda olika metoder för att på ett kreativt sätt
påverka elevens erfarenheter och åsikter åt rätt håll med tiden. Författaren menar att det är
viktigt att läraren först lyssnar på eleverna och stämmer av läget i arbetet, för att sedan ge dem
de stimuli de verkar ha mest behov av (Harlén 1996).

                                                  
14 Sandström-Madsén (1994) sid. 328.
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Behov av förändring
Som resultat av en granskning meddelar Skolverket den 2003-01-24 i ett pressmeddelande att
matematikundervisningen måste förändras. Det bygger de på en utvärderingsrapport.

--mer varierad undervisning, mer aktivt lärande och mindre fokusering på läroboken.15

Skolverket förespråkar i sin granskning en förändring av undervisningen i matematik. Den
borde utvecklas och varieras i arbetssätt, innehåll och läromedel. Skolverkets utvärdering av
matematikundervisningen, Lusten att lära, (2003), tar upp olika faktorer som befrämjar lusten
att lära sig matematik. Rapporten konkretiserar dessa faktorer som behov. Eleverna måste
kunna förstå det de arbetar med för att skapa en lust och en känsla av att lyckas.

De elever som upplever att uppgifternas svårighetsgrad ligger i någorlunda nivå med deras
förmåga och har brottats med matematiska problem som de sedan lyckas lösa, har blivit
sporrade att gå vidare till nya problem, som de många gånger letar upp själva.16

Ett annat behov som främjar lärandet hos barn, enligt Skolverkets utvärdering, skulle vara att
eleverna begriper och förstår innehållet i det de arbetar med så att intresse skapas hos dem. Det
är viktigt att arbetsmetoder väljs omsorgsfullt för att läraren ska upptäcka både styrkor och
svagheter på ett tidigt stadium och därmed undvika att lusten för matematik svalnar.
  Ett annat viktigt behov som gagnar eleverna, enligt Skolverkets rapport, är behovet av ett
varierat arbetssätt i undervisningen. Det förespråkas en variation och flexibilitet framför
enformiga metoder i arbetssättet i skolan.

Många elever säger att de vill lära sig för livet och ”inte bara läsa till prov” och efterlyser andra
arbetsformer också i matematik.17

Att arbeta på ett varierat sätt med matematikundervisningen innebär bl.a. att ha gemensamma
samtal som utgår från elevers tankar. Eleverna är aktiva vid olika problemlösningsstrategier,
där de resonerar och argumenterar för sitt sätt att lösa problem. Enligt Skolverkets rapport
förespråkar många elever att arbeta i grupp med problemlösningar, där de själva har fått välja
svårighetsgrad på problemen vars lösningar de sedan redovisar för andra grupper. Det är en
viktig del i elevers lärande att de själva ska kunna bedöma sina kunskaper och kompetens,
framgår av Skolverkets rapport (2003).
  Selberg (2001) poängterar att enligt läroplanen ska läraren svara för att eleverna får pröva
olika arbetssätt och arbetsformer. Den kunskap som eleverna får ska göra världen begriplig för
dem. Kunskap är beroende av sitt sammanhang, vilket utgör den grund mot vilken kunskap blir
begriplig. Läraren har det viktigaste uppdraget i att leda utbildningen så att eleverna får träning
i att ta ansvar för sitt eget lärande. Selberg understryker att lärarens förhållningssätt är viktigt.
Det handlar både om vilket innehåll arbetet ska ha och om hur man arbetar. I de situationer där
eleverna själva är aktiva är också engagemanget stort. När lärare går in i dialoger med eleverna
uppstår ett gemensamt ansvar för lärande. Dialogen är ett viktigt verktyg för att alla ska vara
med.
  Selberg (2001) understryker vidare kursplanernas strävan mot att eleverna ska tro på sin
förmåga att lära sig lösa problem. En förändring i skolan och arbetet i skolan ska ske på den
lokala nivån. De som ska förändra är eleverna och deras lärare. Mellan dessa två aktörer skapas
mötesplatser för livslångt lärande, samarbete, nyfikenhet, lärdom om planering och

                                                  
15  Skolverket (2003) pressmeddelande.
16 Skolverkets rapport nr. 221 (2003) sid. 26.
17 Ibid. Sid. 32.
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genomförande, vilja att ta nya initiativ och diskutera, förmåga att göra val, förmåga att se saker
på olika sätt. Eleverna ska utmanas och utbildas för sitt eget lärande och läraren är den
viktigaste i läroprocesserna. Både lärare och elever måste lära sig att arbeta i nya former,
poängterar Selberg.
  Malmer (1999) betonar, att det är lärarens uppgift att skapa och utforma inlärningstillfällen för
eleverna. Hon hänvisar till läroplanens övergripande mål, där kunskap, enligt Malmer, inte är
en avbildning av världen, utan snarare ett sätt att göra världen begriplig med hjälp av
kunskapen.

Ett sådant betraktelsesätt ställer stora krav och även annorlunda krav på undervisningens
utformning än tidigare, då eleverna mera betraktades som passiva mottagare av lärarens
”kunskap”. En väsentlig skillnad består i att eleven tilldelas ett större ansvar och delaktighet i
inlärningsprocessen.18

För den enskilde läraren skulle det innebära en förändring i undervisningens form och innehåll,
vilket tvingar läraren att planera och utvärdera sin undervisning på ett nytt sätt. För en lärare
kommer det att bli nödvändigt att reflektera över sitt arbetssätt.

Vilka mål vill jag uppnå? Vilka moment anser jag skall bli föremål för undervisningen?
Vilka inlärningsbetingelser har jag att ta hänsyn till? Vilka arbetssätt och vilka
arbetsformer väljer jag?19

Unenge (1999) hävdar att skolmatematikens största problem är alla uppgifter som varken är
logiska eller förankrade i verkligheten. Unenge menar att det är viktigt med nya idéer som får
eleverna att inse att skolmatematiken inte är något tråkigt och svårt ämne. Det är av stor
betydelse att eleverna förstår att matematiken inte är något som utförs på en bestämd tid.
Vidare menar Unenge, att man måste låta eleverna gissa i sammanhanget, vilket betyder att låta
eleverna vara kreativa. Eleverna skulle gott kunna redovisa sina svar i form av en bild eller en
teckning. Läraren måste släppa på kraven att allt måste bevisas och istället låta eleverna träna
sin intuition. Läraren måste låta eleverna verbalisera mer i matematikundervisningen för att få
bättre förståelse. Läraren ska låta eleverna använda sitt vanliga vardagsspråk så mycket som
möjligt. Vid matematikinlärning med lärobok lär sig majoriteten av eleverna inte själva
matematiken utan hur de ska lösa uppgifter efter den mall som boken presenterar ”De kunde
avslöja lärobokens mönster och uppläggning och därmed var det klart”.20

Datorn i undervisningen
Jedeskog (1993) har forskat kring lärares användning av datorn i skolan. Hon understryker att
lärare med erfarenhet av datorstödd undervisning ser positivt på undervisning med datorn som
ett pedagogiskt hjälpmedel. Jedeskog anser att den enskilde eleven gynnas av att arbeta i sin
egen takt. Då är eleven aktiv och får omedelbar respons på sin inlärning.

I en inlärningssituation där dessa förutsättningar uppfylls mår eleven dessutom psykiskt väl
vilket ytterligare förstärker inlärningen. Uppfyllandet av dessa villkor för en effektiv inlärning
sägs underlätta i så stor utsträckning av datorn att detta väcker funderingar kring den vanliga

                                                  
18 Malmer (1999) sid. 24.
19 Ibid. sid. 27.
20  Unenge (1999) sid. 82.
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undervisningssituationen utan datorstöd.21

Enligt Jedeskog menar de lärare som använder sig av datorstödd undervisning, att det också
finns nackdelar. Nackdelarna handlar om tekniska svårigheter. Samma författare menar att
många lärare framhåller att de inte kan utnyttja datorns alla finesser och möjligheter helt och
fullt ut. Datoranvändning i undervisningen är också tidskrävande enligt många lärare.
  Jedeskog poängterar att lärarrollen har förändrats sedan datorn introducerats i skolan. Den nya
lärarrollen kännetecknas mer som handledande, samtalspartner, materialförvaltare och
intresserad åskådare. Läraren ska vara den goda ledaren som skapar förutsättningar för
eleverna, där hon uppmuntrar och delar med sig av sina kunskaper och har överblick och
helhetssyn och inte ständigt förmedlar detaljkunskaper. Datorn har hög status bland eleverna
och de elever som arbetar vid datorn kan känna sig ”utvalda” påstår Jedeskog (1993).
  Jedeskog (1996) understryker att det är vanlig förekommande att man använder datorn vid
olika undervisningsformer. Lärare inom matematikundervisningen utnyttjar datorns hjälp vid
framförallt två olika tillfällen, dels i s. k drillprogram där endast ett visst moment övas och dels
andra program som är inriktade mot problemlösning. De program som är inriktade mot
problemlösningar används på flera olika sätt.
  De lärare som utnyttjar datorn i sin undervisning använder den ofta för att eleverna ska få
träna extra på olika moment men också då de individanpassar innehållet, dels mot mer avan-
cerade övningar och dels mot lättare övningar (Jedeskog, 1996). Jedeskogs undersökningar
genomfördes för tio år sedan. Det är troligt att situationen förändrats. Exempelvis har Internet
kommit in i skolan efter att Jedeskog genomförde sin undersökning.

Sammanfattning
Matematikundervisningen har ständigt, mer eller mindre, varit aktuell för förändring och ut-
veckling. I och med decentralisering av skolväsendet och den nya läroplanen, Lpo94, har flera
aktörer funnit det möjligt att göra påtagliga förändringar inom området, enligt Wember (i
Magne, 1998), Pramling- Samuelsson & Mårdsjö (1997).
  En viktig faktor som berörs och måste beaktas är eleven själv, där kunskap om just eleven är
den viktigaste i sammanhanget. Lärarens roll är en annan viktig faktor för elevers lärande.
Lärarrollen har förändrats sedan datorn introducerats i skolan. De lärare som behärskar datorn
ser det som ett verktyg som de använder i sin undervisning. När lärare använder datorn i
matematikundervisningen är det framförallt i drillprogram och problemlösning. Nackdelen med
datorn är de tekniska svårigheterna som inträffar (Jedeskog 1993, 1996).
  Kursplanerna förespråkar att läraren strävar mot att eleverna ska tro på sin förmåga att lära sig
lösa problem. Skolverkets utvärdering av matematikundervisningen, Lusten  att lära (2003),
förespråkar starkt olika arbetsformer för att intresset för matematiken ska öka. En förändring i
skolan och arbetet i skolan ska ske på den lokala nivån, enligt Skolverkets rapport.

                                                  
21 Jedeskog  (1993) sid. 15.
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5. Ett datorbaserat pedagogiskt verktyg
Håkan Ljunggren har, med hjälp av sin äldre bror Thomas Ljunggren som är datatekniker,
utvecklat detta verktyg som i första hand är till för att underlätta för Håkan som
matematiklärare. Verktyget, som är ett datorbaserat hjälpmedel för lärare, har döpts till M/P-
programmet. Det är alltså inget traditionellt läromedel utan man ska se det mera som ett
pedagogiskt verktyg, påpekar Håkan.

Personen bakom M/P-programmet22

”Håkanmatten”, som eleverna kallar det, eller Matematik/Pedagogik (M/P), är ett datorbaserat
verktyg som inte är knutet till någon särskild lärobok. Håkan berättar att en viktig hörnsten i
detta verktyg är alla uppgifter som baseras på en kontext, ett sammanhang, som är bekant för
eleven, där stoffet skapar ett möte för varje elev med sin verklighet och på dennes nivå. Det
centrala i M/P är problemlösningen och färdighetsträningen.
  Det är läraren själv som lägger in alla textuppgifter för moment och delmoment, eller
svårighetsgrader. Läraren kan komplettera med uppgifter som passar just den elevgruppen som
han/hon arbetar med. När läraren arbetar med uppgifter som har anknytning till elevens vardag
skapas intresse och meningsfullhet hos eleven, anser Håkan. Upphovsmannens syn på hur han
vill bedriva sin matematikundervisning bygger på de erfarenheter han har av undervisning.
Håkan;

• har mer än 30  års erfarenhet som lärare

• har ett särskilt intresse för matematik

• arbetade med traditionella läroböcker inom matematikundervisningen

• arbetade under en tid delvis med eget producerat material och lärobok samtidigt

• arbetar nu helt med eget producerat material där egna idéer får stort utrymme i under-
visningen

• menar att läroböcker tar upp enkelspåriga lösningar på problem

• vill uppmärksamma mångfalden av lösningsmodeller och strategier vid problemlösning

• anser att tankeprocessen är mycket viktig vid inlärning

Håkan har mer än 30 års erfarenhet som lärare inom grundskolan i skolåren 4-6 och har
undervisat i de flesta ämnen, men det är matematikämnet som intresserat honom mest. Under
sina verksamma år har han provat olika arbetssätt i sin matematikundervisning och så
småningom har han utvecklat ett eget arbetssätt som passar honom.
  Håkan arbetade en lång period med traditionella läroböcker i sin matematikundervisning.
sedan prövade han att arbeta med läroböcker jämsides med egenproducerat material. Men
Sedan flera år tillbaka har han övergått helt till eget producerat material. Håkans argument mot
en lärobok är att en lärobok oftast bara har ett sätt att visa hur problem kan lösas. Han
understryker att en problemuppgift oftast går att lösa på flera sätt. När barn får lära sig att det
går bra att lösa problem på deras eget sätt kommer de att försöka själva.  Som lärare vill Håkan
att eleverna aktivt ska hitta egna strategier vid problemlösning, vilket leder till kunskaps-
utveckling anser han. Det är en viktig utgångspunkt för en människa att känna att hennes sätt
att lösa problem är lika viktigt och dugligt som någon annans, menar Håkan.

                                                  
22 Beskrivning av personen bakom M/P-programmet bygger på både en intervju med Håkan Ljunggren och en
artikel i NÄMNAREN nr.4. 2001.
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De centrala delarna som utgör M/P-programmet
I M/P-programmet finns inbyggt information om hur programmet fungerar. När användaren
loggar in i M/P-programmet kommer det upp ett fönster, där man ser de olika delarna, ett slags
innehållsförteckning. Nästa steg är att man väljer den del man är intresserad av att arbeta med.
Nedan har jag tagit upp en del av vad programmet består av. Det här avsnittet är ingen egen
tolkning av M/P-programmet utan det är ett resultat av min studie av verktyget. Inskolningen i
M/P-programmet har pågått under den period som jag skrivit detta arbete. Mycket av den
muntliga instruktion som jag har fått av Håkan finns nu inlagd i programmet i form av
självinstruerande texter vid de centrala delarna i verktyget.
  M/P- programmet är uppbyggt kring en inlärningsplan med 17 moment. Alla moment delas
sedan upp i flera delmoment. M/P-programmet har en bas av uppgifter som hör till de olika
momenten. De exempel som har tagits med i min beskrivning av verktyget är hämtade från
programmet. De centrala delarna som används mest av praktiserande lärare är, enligt Håkan
följande:

• Inlärningsplan

• Planering

• Problemlösningar

• Färdighetsträning

• Diagnos

• Statistik med omdöme och statusrapport

• Utskrift av arbetsuppgifter

• Dagbok

Inlärningsplan

Plan som beskriver moment och delmoment. Den centrala delen i programmet.

Planering

Här finns möjlighet att skriva ut tidsbestämda planeringar för elevgrupper eller enstaka elever.

Problemlösningar

Uppgifter som är knutna till olika moment och delmoment finns inlagda i programmet, men
läraren kan uppdatera med nya uppgifter och även ta bort gamla uppgifter. Till vissa av dessa
uppgifter går det att rita bilder, såsom klocka, kvadrater, rektangel, cirkel, termometer m.m.
Eleven redovisar sin lösning skriftligt och därefter muntligt eller skriftligt på tavlan för de
andra eleverna i gruppen.

Färdighetsträning

Det finns tillgång till ett oändligt antal anpassade övnings/provuppgifter till de fyra räknesätten.
Det är systemet som tar fram beställda uppgifter. Uppgifterna är individuella, vilket gör att alla
elever kan få helt olika uppgifter. Läraren bestämmer vad som är rätt nivå för den enskilde
eleven. Eleven använder miniräknare för att kontrollera sina beräkningar och redovisar sina
lösningar muntligt eller skriftligt. De räkneoperationer eleverna använder vid färdighets-
träningen är tänkta att hjälpa eleverna i samband med problemlösning.
  I M/P-programmet ges exempel på olika lösningsstrategier av hur exempelvis en additions-
uppgift kan lösas. Exemplet nedan är hämtat ur programmet.
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                                                                   24 + 47 + 9 = ?

                                  20 + 40      4 +7                                  24 +40                                      20 + 40      4 + 7 +9
                                     60              11   +9                                60     4     + 7                             60    +      20
                                                  20
                                       80                                                                    71      + 9                               80

                                                                                                                80

                       2
                       24                                                24 + 47   + 9                             9 + 21 + 40 +     7 + 3
                       47
                    +  9                                                   71       +  9                                30 + 40      +    10
                      80
                                                                                      80                                                80

Diagnos
Här kan man ta fram färdighetsuppgifter på olika nivåer för att se på vilken nivå en elev
befinner sig. Denna del är särskilt användbar när en ny elev kommer till gruppen.

Statistik med omdöme och statusrapport

Läraren får kontroll och översikt över hela elevkollektivets kunskapsutveckling och status, som
antingen en helhet eller nedbrutet efter olika kriterier. Läraren får också kontroll och översikt
över varje elevs kunskapsutveckling och status. Det finns för varje elev ett eget diagram som
visar elevens utveckling.

Utskrift av arbetsuppgifter

Här väljer man uppgifter som skrivs ut till enskilda elever eller till elevgrupper.

Dagbok

Används för att registrera och sammanställa information över matematikundervisningen.
Systemet sammanställer och sorterar den beställda informationen efter användarens instruk-
tioner.

Olika funktioner i programmet
Efter att jag har skolat in mig på att använda M/P-programmet har jag funnit vissa delar av
verktyget mer användbara än andra för en lärare i arbetet med matematikundervisningen.
Jag har valt att närmare beskriva fyra av dessa funktioner, vilka jag ser som viktiga och som
utgör stommen i M/P-programmet:

Inlärningsplanen som styr M/P-programmet

Problemlösningsuppgifter

Färdighetsträning

Överblick över elevgruppen/elevgrupper
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Inlärningsplanen som styr M/P-programmet

Det har varit mycket viktigt att upprätta en inlärningsplan för M/P-programmet ur olika
aspekter som en pedagogisk bas i matematikundervisning. En plan är nödvändig för att en
lärare ska kunna säkerställa att varje elev successivt bygger upp sin matematiska kompetens
som den beskrivs i skolans målsättning.
  Håkan menar att vissa faktorer har varit viktiga att beakta vid upprättandet av inlärnings-
planen. Han menar att eleven inte kan lära in först addition sedan subtraktion o s v för att av-
sluta med positionssystemet. Matematikens kunskapsutveckling handlar om en varvad under-
visning. Varje steg i elevens matematiska kunskapsutveckling vilar på ett flertal andra före-
gående steg inom ett flertal andra moment.
  För att uppnå kvalitet i sin undervisning är det nödvändigt att ha en plan där man som lärare
kan gå igenom moment för moment. När eleven har tillägnat sig ett i förväg beskrivet del-
moment prickar läraren av det i Statusdelen. Sedan styr läraren eleven mot nästa delmoment.
En förutsättning för att eleven ska ledas mot nästa delmoment är att denne har lärt sig det
aktuella delmomentet. Det inlärda utgör grunden för och därmed en förutsättning för nästa fas.
  Att arbeta stegvis med matematikundervisningen innebär att utvecklingen sker i olika takt och
stöds av olika aktiviteter för eleverna. Arbetet kan bedrivas helt individanpassat. Som lärare
försöker man möta och tillgodose varje elevs behov. M/P-programmet erbjuder läraren ett
system, Statusdelen, som gör det möjligt att övervaka och följa varje elevs/ elevgrupps
kompetensutveckling.
  Alla moment och delmoment har en beskrivning, som har sin förankring i kursplanen för
matematikämnet. Beskrivning av delmomenten konkretiserar vad som är aktuellt att lära sig i
matematik för respektive skolår. Inlärningsplanen definierar de olika momenten i form av de
olika nivåerna eller svårighetsgraderna. Läraren bygger sin undervisning på uppgifter plockade
ur de olika delmomenten. Inlärningsplanen är indelad i 17 olika moment och strukturerad på
följande sätt:

1. Addition

2. Subtraktion,

3. Multiplikation

4. Division

5. Obekanta tal

6. Tid- klocka och kalender

7. Längd - meter, decimeter, centimeter,
millimeter

8. Massa – våg, med kg, hg, g

9. Volym

10. Temperatur– termometer och
temperaturskalor

11. Pengar – svenska och internationell
valuta

12. Geometri

13. Skala

14. Tabeller och Diagram

15. Lägesmått – medelvärde och median

16. Avrundning och logik

17. Positionssystem

De olika momenten är nedbrutna i delmoment/svårighetsgrader. Som eleven ska lära sig
successivt från år 1 och vidare upp i högre årskurser. En elev får inte gå vidare om han/hon
inte har klarat det delmoment som denne arbetar med. Då eleven behärskar det aktuella
delmomentet fortsätter den till nästa delmoment som är lite mer avancerat, eller börjar på ett
annat moment enligt Inlärningsplanen.
  Ett moment, exempelvis, addition, delas i följande delmoment:

1. talområdet 1-5

2. talområdet 1-10

3. talområdet 0-20

4. talområdet 0-99
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5. talområdet 0-100

6. talområdet 0-1000

7. talområdet 0-10.000

8. decimaltal 2 decimaler

9. decimaltal 1-decimal

10. decimaltal 3-decimaler

Till alla problemlösningsuppgifter inom alla 17 moment och de olika nivåerna för varje
moment finns uppgifter som läraren kan ta fram. En uppgift inom talområdet 0-100 kan vara
formulerad så här:

Skriv summan 65 med hjälp av tre termer. Du får inte använda siffran 0

M/P-programmets Inlärningsplan ger en beskrivning av uppgiften som läraren har tagit fram
på följande sätt:

- Vara förtrogen med talområdet 0-100
- Kunna göra beräkningar utan/med hjälp av skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-100
- Tiotalsövergång

Ett annat moment t ex geometri har följande moment- och innehållsindelning:

1. känna igen                                              6. area 2

2. laboration                                               7. vinklar

3. rita                                                          8. förtrogenhet

4. omkrets                                                  9. beskrivning

5.   area                                                       10. pi

En uppgift på nivå 4 som handlar om omkrets kan se ut så här:

Rita en rektangel med basen 12 cm och höjden 6 cm. Beräkna omkretsen.

Inlärningsplanen beskriver uppgiftens funktion på följande sätt:

- kunna beräkna omkrets av rektanglar, kvadrater, trianglar
- kunna rita rektanglar, kvadrater, trianglar där omkrets är given

För att få överblick över vad en elev redan har lärt sig och kan, ska läraren registrera var
eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling enligt inlärningsplanen under Statistik med
omdöme och statusrapport. Syftet med registrering är att hela tiden uppdatera elevens
kunskaper så att denne får arbeta vidare med uppgifter som för honom/henne vidare i
kunskapsutvecklingen.
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Problemlösningsuppgifter

I M/P-programmet finns de matematikmoment som är aktuella för skolår 1-6 nedbrutna i 17
moment. För dessa moment/delmoment har ett antal textbaserade uppgifter lagts in. Tanken är
att kunna lägga in nya problemlösningsuppgifter och ta bort inaktuella uppgifter. Nya
användare av M/P-programmet har samma möjlighet att lägga in eller ta bort problem-
lösningsuppgifter.
  Problemlösningsuppgifterna är indelade efter moment och svårighetsgrad. Läraren har
möjlighet att använda elevernas namn om det finns aktörer i uppgiften. För att ytterligare
kunna individualisera och förhindra eventuell tävling mellan eleverna i gruppen, har läraren
möjlighet att välja uppgifter som är konstruerade med olika text och innehåll, men som berör
samma delmoment med samma svårighetsgrad.
  I den här delen av M/P-programmet har även eleverna möjlighet att få sina problemlösnings-
uppgifter i form av räknesagor, olika talövningar etc. inlagda i M/P-programmet. Ett exempel
på en textuppgift inom momentet procent skulle kunna formuleras av en elev på följande sätt:

Kalle är intresserad av en ny dunjacka som kostar 2 700 kr. På rean ser han att dunjackan säljs
med 25 procents rabatt. Vad ska Kalle betala?

Problemet går att lösa på flera olika sätt med bl.a. följande strategier (exemplet är hämtat ur
programmet):

• 1 procent = 1 hundradel av 2 700 (kr) är 27 (kr)
• 25 (procentenheter) gånger 27 (kr) är 675 (kr)
• 2 700 (jackans pris) minus 675 (rabatt) är 2 025 (kr), eller
• 25 procent = 25 hundradelar av 2700 (kr) är 675 (kr)

Det är viktigt att tala om för eleverna att de flesta problemlösningsuppgifterna är möjliga att
lösa på flera sätt. Alla behöver inte samtidigt vare sig använda eller förstå samma
lösningsmetod. Oavsett varifrån problemet kommer är det diskussionen fram till lösnings-
modellen som står i fokus. Det läraren koncentrerar sig på är att få eleverna att formulera hur
de tänker när de söker en lösning. Vid redovisningen får eleverna se olika strategier för att
lösa samma problem.

Färdighetsträning

Den här delen finns inbyggd i programmet och sköts automatiskt av datorn, som tar fram
uppgifter/övningar till eleven/elevgruppen efter lärarens beställning. Färdighetsträningen
omfattar de fyra räknesätten.
  Alla uppgifter är individuella och helt olika varandra, vilket betyder att alla uppgifter har
olika svar. Om en elevgrupp befinner sig på samma svårighetsgrad kan eleverna i gruppen få
helt olika övningar. En elev kommer inte att kunna ”fuska” sig till svar genom att härma eller
skriva av en kompis. Läraren kan enkelt hämta uppgifter som ligger på den svårighetsgrad
som eleven/eleverna befinner sig på just för tillfället eller välja repetitionsuppgifter på
föregående nivå.
  Då eleven arbetar med dessa övningar är det viktigt att eleven går fram i sin egen takt. Något
som också är viktigt är elevens tankar som leder fram till uppgiftens lösning. Samma typ av
uppgifter kan lösas på olika sätt av olika elever.
  När eleven har visat att den är stabil och klarar av en viss svårighetsgrad inom ett moment,
registreras det av läraren i Statistiken. Håkan menar att det är läraren som avgör när denne vill
följa upp en elevs kunskapsutveckling. För en viss lärare passar det bättre med tät uppfölj-
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ning, medan det för någon annan passar att göra det mer sällan t ex vid provräkningar för att
stämma av elevens framsteg.
  Datorn kan ta fram övningar som är lite svårare men inte alltför besvärliga. Den här delen
tillsammans med Problemlösningsdelen är M/P-programmets stöttepelare. Färdighets-
träningen i de fyra räknesätten ligger till grund för hur eleven kommer att kunna lösa problem.

Överblick över elevgruppen/elevgrupper

M/P-programmet har ett register där läraren kan registrera alla elever som hon har i sin
undervisning. Dessa elever ska tillhöra en fast grupp. Sedan kan läraren gruppera sina elever
på olika sätt i arbetsgrupper. Gruppindelning av eleverna görs för att läraren ska ha god
översikt över elevernas olika behov ur ett pedagogiskt perspektiv.
  Då läraren har bildat elevgrupper, eller s.k. arbetsgrupper, vilka ska vara tillfälliga, är det
meningen att en sådan arbetsgrupp ska kunna arbeta tillsammans på olika sätt under en period.
Själva poängen med arbetsgrupperna är att möta och tillgodose varje elevs särskilda behov så
långt det är möjligt.

Tekniken i M/P-programmet
M/P-programmet är utvecklat för att användas på PC i MS Windows-miljö. Tomas
Ljunggren, utvecklaren av den tekniska delen som utgör M/P-programmet, beskriver
utvecklingen ur ett tekniskt perspektiv:

Utvecklingen har gjorts under 5 år. Eftersom Håkan inte hade en aning om vad som gick att
göra med en dator och jag hade mycket vaga begrepp om hur hans vardag som pedagog såg ut,
har systemet utvecklats allt eftersom Håkan lärde sig datorns möjligheter och jag lärde mig
hur han ville arbeta och därmed vad jag kunde automatisera och hjälpa honom med.
De flesta system som byggs ut successivt blir så småningom oöverskådliga och svåra att både
utveckla vidare, underhålla och använda. Därför är det ofta bättre att utnyttja erfarenheten och
den kunskap man skaffat sig och bygga ett nytt system från grunden. M/P-systemet har byggts
från grunden fyra gånger. Jag har kallat dem version 1 till 4.
Version 1 var ett enkelt system med endast filer som datalager. Huvudfunktionen var att skapa
färdighetsträningsuppgifter.
Version 2 innehöll många av de funktioner som finns idag för att hantera lärarens admini-
stration. Inlärningsplan, elevregister, problemlösningsregister, omdöme för föräldramöten etc.
Jag använde MS Access som databas och Adobe Acrobat för att visa dokument på skärmen.
Version 3 gjordes för att få full kontroll av alla data utan att utnyttja andra system och de
begränsningar som finns genom sådan anpassning. Den innehöll en egen databas i stället för
MS Access och en egen formaterare i stället för Adobe Acrobat. Den utvecklades med objekt
och använde standarden HTML för att kunna formatera de i systemet skapade dokumenten
med Internet-browsers.
Version 4 (dagens version) har fått ytterligare funktioner t ex Dagbok, men har anpassats för
att kunna hantera andra ämnen än Matematik. Den andra stora ändringen är gränssnittet till
användaren, som dels har blivit mer tilltalande och dels har fått mer stöd- och informa-
tionsfunktioner. Läraren i allmänhet är ovan vid datorer och känner sig ofta osäker i hand-
havandet av datorer, därför har stor vikt lagts vid att göra systemet lättanvänt och ge
intresserade möjlighet att via informationsdialoger få mer inblick i de olika funktionerna
(Thomas Ljunggren via e-brev den 10/1- 2004).

Programmet är licenserat och har en tidsspärr inbyggd, vilket innebär att det fungerar under en
given period som licensavgift är erlagd. När licensperioden gått ut kan man inte logga in i
programmet. Så här förklarar utvecklaren hur detta fungerar i praktiken:

M/P kan användas av enskilda lärare på en egen bärbar PC, men systemet är utvecklat att
installeras på en server och låta lärare arbeta tillsammans. Det ger också stöd för att låta lärare
på olika skolor och olika installationer arbeta tillsammans.
Vi tror att samarbete mellan lärare är viktigt, dels för att man kan dela med sig av erfarenheter
att använda datorn, men framför allt att diskutera pedagogiken och planeringen t ex
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Inlärningsplanen och Problemlösningsuppgifter till olika steg i planen.
För att kunna arbeta tillsammans krävs att man arbetar med samma version av verktyget. Om
detta levereras varje sommar i en färsk version, med de idéer som kommit in under året, får
alla lärare både tillgång till samma verktyg, men också utnyttja den kreativitet som man skapar
tillsammans. Man kanske börjar det nya året med att konstatera att de förslag man lämnat nu
ingår i den nya versionen.
Vi skall ha en Användarförening för att styra utvecklingen av M/P, att detta verktyg utvecklas
både med avseende på arbetssätt som innehåll (Thomas Ljunggren via e-brev den 10/1- 2004).

De lärare som har M/P-programmet kan importera/exportera data till/från filer från en
installation av M/P-programmet till en annan. M/P-programmet uppdateras efter revidering.
Varje licenserad person kan då ladda ner den nya versionen. All personlig information om
elever, deras status, uppgifter etc. för den enskilde läraren och som hon hade i dator, kommer
automatisk att tas med till den nya versionen.

På den CD som innehåller M/P finns dels programmet och dels databasen.
Vid ny installation känner systemet av detta och ger användaren möjlighet att hämta den del
av databasen som omfattas av licensen.
Användaren kan när som helst uppdatera databasen eller ta hem en ny version av någon del av
databasen, antingen från CD eller Internet.
Vid revidering av systemet uppdateras programmet. Databasen består av olika delar, vissa t ex
Inlärningsplanen berörs ganska lite, när läraren börjat använda den. Elevdatabasen rörs inte
vid revidering, den är lokal och varje lärare kan enbart se och ändra de elever läraren har an-
svar för. Uppgiftsdatabasen byts oftast inte i sin helhet, utan uppgifter utbyts mellan installa-
tioner styckevis.
Hela databasen är byggd så att den kan flyttas helt eller i delar mellan installationer. Eftersom
det endast finns en giltig version av systemet kan databasen förändras tekniskt och stöd läggas
in i systemet så att databaserna på existerande installationer uppdateras utan att användaren
berörs (Thomas Ljunggren via e-brev den 10/1- 2004) .

Sammanfattning
M/P-programmet är ett datobaserat verktyg för lärare för att bistå henne/honom i dennes arbete
med sin matematikundervisning. Verktyget består av två delar, en pedagogisk- och en teknik
del. M/P-programmets upphovsman Håkan Ljunggren är verksam lärare sedan mer än 30 år
tillbaka och står för den pedagogiska delen i verktyget. Håkans bror, Tomas Ljunggren som är
datatekniker, är den som har utvecklat M/P till ett datorverktyg.
  Den pedagogiska delen består av olika funktioner som matematiklärare kan utnyttja i sin
undervisning, vilka är bl.a. Inlärningsplan, Problemlösningar, Färdighetsträning, Status med
omdöme och statusrapport. Den tekniska delen är själva M/P-programmet som ett datorbaserat
verktyg.
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6. Hur använder lärare M/P-programmet?
Inledningsvis beskrivs i detta kapitel hur jag bearbetat intervjudata samt vilken analysmetod
som har använts. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av det resultat som har kommit
fram genom intervjuerna. Syftet med undersökningen har varit att ta reda på vad lärare som
har erfarenhet av M/P-programmet har för uppfattningar om verktygets användbarhet och
pedagogiska värde.

Analys av intervjudata
Vid bearbetning av intervjumaterial rekommenderar Johansson & Svedner (2001) en struktur
som jag har arbetat efter:

• i resultatredovisningen skall man endast presentera fakta rakt av (nivå 1) försöka
skapa en struktur i dem (nivå 2); den är en form av bearbetning som förbereder
analysen, slutsatsen och rekommendationerna i diskussionsavsnittet.

• vid bearbetning av intervjuer är det speciellt viktigt att hitta användbara kategorier,
med vars hjälp man kan systematisera resultatredovisningen….utan direkt presentera
resultaten tematiskt.

• Ge gärna exempel i form av citat från intervjuerna för att förtydliga och konkretisera
innebörden i resultaten.

• det är viktigt att inte endast presentera resultat som stöder och bekräftar den
(underförstådda eller direkt uttryckta) uppfattningen man haft om vad resultat borde
bli. 23

Vid bearbetning och analys av datamaterial har jag gått tillväga på följande sätt:

1. Nedskrivning av intervjuoriginalen i form av lyssnande och ordagrann transkribering, så
långt jag har förmått. Här hittas de stora huvuddragen i varje intervju.

2. Bearbetning och sammanfattning av punkt 1. Faktatext sorteras under varje huvudfråga
och varje intervjuperson/intervjupersoner utan bearbetning.

3. En vetenskaplig faktatext arbetas fram. Bearbetningen är fri från personliga värderingar.
Citat plockas med i texten, vilket styrs mer av huvudfrågan än av intervjupersonen, dock
kommer citatet att kopplas till intervjupersonen i fråga.

Resultat av analysen
Under analysen av intervjuerna har två huvuddrag kunnat urskiljas som återkommer hos de
sju informanterna:

                                                  
23 Efter Johansson & Svedner (2001) sid. 70-71.
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                                                                                       (Egen modell)

Vid närmare analys av intervjuerna har jag funnit fyra huvudteman, som har en betydande roll
för uppsatsens syfte och problemformulering. Dessa fyra huvudteman är:

.   Lärares första kontakt med M/P-programmet.

.  Lärares användning av M/P-programmet?

.  Lärarnas synpunkter ur ett elev- och lärandeperspektiv

.  Lärarnas synpunkter ur ett lärarperspektiv

Lärares första kontakt med M/P-programmet
Samtliga informanter har kommit i kontakt med M/P-programmet genom ett personligt möte
dels med upphovsmannen Håkan Ljunggren och genom andra lärares rekommendation av
M/P-programmet. Så här berättar informanterna om sin första kontakt med verktyget:

När vi satt och gjorde det vi kallar mattesnurran. Det vi höll på med och
som handlade om våra kursplaner i samband med den nya läroplanen,
och vad vi tyckte barnen ska kunna för att klara målen i år 5 i de
nationella proven. I samband med det började Håkan prata om M/P-
programmet. Håkan och jag pratade. Han var ju och berättade för oss och
jag kände väl att det där kunde va något för mig. Vi hade ett jättebra
arbetslag. De lät mig få ha fria händer och då hade vi inte matteboken.
Det var i en 2-3:a. (Selma)

Maria och Sara blev uppmuntrade av sin skolledare att våga pröva ett nytt arbetssätt inom sin
matematikundervisning, då denne förstod att Maria och Sara ville individualisera sin
matematikundervisning och hade kommit igång med ett nytt arbetssätt och därför föreslog
M/P-programmet.

Det var våran dåvarande rektor….. som var väldigt intresserad kan vi
säga. Och det var hon som drev på lite grann och uppmuntrade oss.
– Jag vet en som också jobbar med det som heter Håkan. Jag kan be
honom nästa gång att berätta om det. Och så kom han, och så var vi
igång liksom. Hon (rektorn) kände honom lite grann innan så där. (Sara)

Ett kvalificerat
pedagogiskt verktyg för

matematikundervisningen

Tidsbrist och
teknisk handlingsförlamning

då det uppstår trassel med datorn

Intervjupersonernas uppfattning
av M/P-programmet
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Två av informanternas intresse väcktes då de lyssnade på en föreläsning om M/P-programmet
av upphovsmannen Håkan Ljunggren.

Vi kände att detta verktyg kunde utgöra den röda tråden i vår
matematikundervisning. (Malin och Nina)

Informanter kom i kontakt med M/P-programmet på ett mera personligt eller indirekt möte
med upphovsmannen. För somliga även via de elevgrupper de fick arbeta med.
  Två av informanterna kom in i arbetssättet naturligt då de började arbeta som resurslärare,
där man använde material från M/P-programmet som bas i sin matematikundervisning. Karin
som är en relativt nyutbildad lärare, ville gärna ta del av nya idéer för sin matematik-
undervisning Hon kunde se en tydlig skillnad mellan sin egen uppfattning om
matematikundervisningen och det nya sättet. ”Det var annorlunda matteundervisning än det
jag var van vid”, som hon uttryckte det.

Lärarens användning av M/P-programmet
Informanternas användning sig av M/P-programmet ser olika ut. Det hänger samman med
flera faktorer. Dessa faktorer har haft betydelse för användningens omfattning, det har bl.a.
varit tillgång på dator, annat matematikmaterial bredvid, lärobok och brist på tid. Astrid som
enbart använde material från M/P-programmet i sin matematikundervisning menade att det
berodde på att hon var insatt i arbetssättet.

Eftersom jag hade varit med en längre period kunde jag programmet
ganska bra. Jag tittar i andra läroböcker i matten för att få inspirationer
till bl.a. nya problemlösningar. Många gånger tittade jag i andra
läromedel för att få inspiration till de nya uppgifterna och gjorde de till
mina egna och elevernas. (Astrid)

 Två av informanterna testade M/P-programmet under ett läsår som ett ITiS-projekt. Det
innebär att de tillsammans med övriga inom sitt arbetslag hade hela sin
matematikundervisning baserad på uppgifter hämtade från basen i programmet.

Färdighetsträning och problemlösningar, hade även lagt in elever i
grupper och utnyttjat utskrift av olika uppgifter. Under projektperioden
arbetade de med enbart M/P-programmet. (Maria & Sara)

Karin hade börjat använda programmet i en liten skala, först med repetitionsuppgifter,
därefter hade hon registrerat in sina olika elever i programmet. Den här läraren ville gå sakta
framåt och väljer en annan strategi, nämligen att först få en uppfattning om var eleverna
befinner sig kunskapsmässigt för att sedan nivågruppera dem.

Jag har börjat i en liten skala och använder uppgifter när vi ska ha
repetition, då tar jag fram uppgifter från M/P. Det är mest i år 6 men till
en viss del i år 5. Jag har också lagt in eleverna i grupper i programmet
men har inte nivågrupperat dem än, som är tanken. (Karin)

Selma berättar att hon vill ha trygghet och en matematikbok som grund, men att hon
kompletterar med bl.a. annat material från M/P-programmet.
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I ettan tycker jag att det fortfarande är viktigt med mattebok, för att få in
de grundläggande färdigheterna, ja. Men nu vet jag inte inför nästa år.
(Selma)

De informanter som utnyttjade verktyget fullt ut kännetecknas av större datorvana. Maria och
Sara provade programmet som ett ITiS-projekt och utvecklade under projektet datorvana. De
informanter som endast delvis använde programmet hade nya elevgrupper, annat
undervisningsmaterial eller att de var mindre datorintresserade.
  Informanterna hade olika utgångspunkt, då de började med M/P-programmet. Några har
använt hela programmet i sin matematikundervisning, medan andra har utnyttjat vissa delar av
verktyget. Detta har berott på flera faktorer, t ex. personens brist på tid, bristande intresse för
datoranvändning, eller annat matematikmaterial. En bidragande orsak till att informanterna
började använda M/P-programmet istället för en lärobok, hade att göra med informanternas
vilja att förändra sin matematikundervisning, enligt dem själva. De såg en möjlighet att
individualisera sin undervisning med M/P-programmet som verktyg. Flera av informanterna
ville inte låta sig styras av färdiga idéer, t ex. en lärobok. De informanter som delvis använt
M/P-programmet har haft en matematikbok som grund att utgå ifrån, medan de som enbart har
haft programmet sökte inspiration i andra läromedel och gjorde om idéer till egna uppgifter,
vilka sedan lades i programmet. Det som förenar samtliga i undersökningsgruppen är att de har
utnyttjat och använt både Färdighetsuppgifter och Problemlösningsuppgifterna, de två centrala
delarna i programmet. Flera av informanterna tog även vara på den tekniska resursen och
registrerade in sina elever i programmet.

Lärarnas synpunkter ur ett elev- och lärandeperspektiv
Lärarna som började med M/P-programmet som projekt upplevde en stor skillnad i det peda-
gogiska synsättet på problemlösning och färdighetsträning. Dessa lärare hade haft en lärobok
innan och följde just det mönster som boken erbjöd. Med M/P-programmet testade de ett nytt
arbetssätt och fann markanta förändringar i elevernas tankebanor.

Eleverna fick ordning på sitt tänkande när de fick tänka på sitt sätt.
Eleverna fick på det sättet ta del av någons annans idé som kanske var
bättre i deras tankebana som man kunde anamma. Det betydde att nu
fanns flera vägar dit till rätt svar och fick aha-upplevelse. Dom hade
antal vägar att gå till problemets lösning efter genomgången. Det var
väldigt kreativt, tyckte man. Ja, det var väldigt kul. Man fick väldigt
mycket matteprat på det sättet. Det rätade upp begreppen för dom som
hade lite bekymmer. Därför att man fick olika vägar att nå målet.
(Maria & Sara)

Enligt Maria och Sara kunde de se skillnad hos sina elever i det matematiska och logiska
tänkandet. Orsaken till detta var öppna problemlösningsuppgifterna som eleverna fick arbeta
med.

Vi tyckte att det var väldigt intressant för det utvecklade det matematiska
tänkandet. Ja, eleverna lärde sig ett visst logiskt tänkande på ett bra sätt
med dom öppna problemlösningsuppgifterna. (Maria & Sara)
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Samtliga informanter har nämnt hur viktigt det är med verbal kommunikation och matematik-
samtal. De har även understrukit vikten av att eleverna engagerades i att konstruera egna
problemlösningar.

Att jobba med det verbala, att samtala med eleverna är jätteviktigt. De
uppgifter som finns i basen kan få eleverna att bli inspirerade. (Selma)

Flertalet av informanterna ansåg det viktigt att eleverna arbetade med, eller konstruerade,
uppgifter som var vardagsnära och bekanta för dem. Astrid och Maria & Sara hade även lagt
in sådana uppgifter i programmet. Selma nämnde under intervjun hur viktigt det var att
eleverna hade roligt när de arbetade med matematik.

Att man som lärare kan skriva egna uppgifter som kanske handlar om ens
egen elevgrupp och som man kan koppla till elevernas vardag och miljö.
Det som har fått mig att bara arbeta med M/P var att jag tyckte att
eleverna var aktiva och tyckte att matte var roligt. (Astrid)

Informanternas mål har varit att kunna möta sina elever där de befinner sig i sin kunskaps-
utveckling. Samtliga tyckte även att det var värdefullt att det fanns färdighetsträningsuppgifter
inlagda i programmet.

Vinsten fanns att varje barn, den här mekaniska räkningen (färdighets-
träningen) på vars och ens nivå. Det var man inte kapabel till att
producera själv. Det var väldigt tankeutvecklande hos eleverna i stort.
Uppgifterna hade koppling till elevernas livssituation och närmiljö. Det
var roligt att göra egna uppgifter till eleverna. (Maria och Sara)

Vissa informanter sökte efter ett nytt arbetssätt för att kunna individualisera sin
matematikundervisning utan att det märktes nämnvärt. Samtidigt såg de att de kunde
förhindra tävling mellan eleverna.

Som person och lärare vill jag gärna prova nya idéer. I M/P blir inte alls
på samma sätt det här med tävlingen mellan eleverna. Det är ingen elev
som vet var läraren lägger nivån på respektive barn. Det är du som lärare
som lägger upp ribban. Det vet inte barnen. I M/P märker inte eleverna
var svårighetsgraderna ligger. Det eleverna ser är att man har olika
uppgifter. Det är en stor fördel, man kan individualisera utan att det
märks. (Karin)

När lärarna sökte ett nytt arbetssätt i sin matematikundervisning var det eleverna och deras
matematikinlärning de satte i centrum. De viktigaste aspekterna som lärarna i undersöknings-
gruppen pekade på var individualisering, att det var viktigt med signaler till eleven att det
han/hon presterade var accepterat av läraren, att den lösning som den enskilde eleven
presenterade var bra, att eleverna gavs möjlighet att se andra strategier än den egna på en och
samma problemlösningsuppgift. En annan viktig aspekt som lärarna uttryckte var att med
hjälp av de uppgifter som fanns i M/P-programmets bas kunde läraren individualisera utan att
eleverna själva märkte något.
  Flertalet av informanterna kunde även se en tydlig skillnad i de flesta av sina elevers intresse
för matematik. Det logiska tänkandet hos eleverna hade utvecklats. Vidare tyckte intervju-
personerna att det var viktigt för elevernas kunskapsinlärning med uppgifter som hade en nära
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koppling till elevernas vardag och närmiljö och att eleverna även själva kunde konstruera
sådana uppgifter.

Lärarnas synpunkter ur ett lärarperspektiv
Samtliga informanter hade en god insyn i den grundsyn M/P-programmet vilar på. De visste
framför allt hur upphovsmannen arbetade kring problemlösningsuppgifterna i sin matematik-
undervisning. Maria och Sara berättar att de fann stora skillnader jämfört med tidigare
matematikmaterial när det gäller uppgifternas karaktär, framför allt i de öppna problem-
lösningsuppgifterna.

Vi tyckte att det fanns gott om öppna problemlösningar. Det fanns inte så
gott om såna i matteböckerna. Eleverna fick tänka mycket på att lösa
dom.

 Det fanns många kluringar med flera förutsättningar också… det
skulle uppfylla vissa kriterier för att det skulle vara rätt tal. Det kunde
finnas flera tal som stämde. Det kunde vara ”Det är mindre än 149 men
större än 135”. (Maria & Sara)

En aspekt som majoriteten av informanterna tog upp var, att deras arbetstid i skolan inte
räckte till som de önskade. Att använda dator hade också medfört en omställning för vissa av
informanterna, då de saknade tillräckliga kunskaper i datoranvändning eller hur själva
programmet fungerade när de skulle ta fram uppgifter till eleverna. Några informanter menade
att det skulle vara lättare att arbeta med M/P-programmet om de som lärare, bara hade
undervisning i matematik och inte många fler ämnen.

Om man specialiserar sig och har matte i flera olika klasser. Då är det
nog lättare när man slipper en massa andra ämnen. (Karin)

Det vara en ganska lång inkörningsperiod också för läraren. Så att det
kanske underlättar mer sedan när man har blivit van. Det var att jag inte
var så bra på datorer när man startade och inte på det här sättet som han
hade tänkt. (Selma)

Majoriteten av informanterna ansåg det viktigt att ha överblick över det matematikmaterial
som de använde. Astrid nämner andra faktorer som bidrog till att den egna kunskaps-
utvecklingen och kreativiteten ökade. Detta hade nära samband med hur aktiva de var vid t.ex.
konstruktion av uppgifter till just sina elever.

Jag kan titta i fler matte böcker utan att behöva hålla mig till en bok. Sen
välja det jag vill. Det gör att jag kan vara kritisk på olika sätt till annat
mattematerial på ett nytt sätt. Om eleverna tycker att det är roligt, blir det
också roligt att jobba. Jag gillar nya arbetssätt, speciellt i matten. Jag kan
känna att matten måste förändras lite mer. Jag är också nyfiken av mig
och är inte rädd för ny utmaning. Det är utvecklande när man själv styr
innehållet. (Astrid)

Maria, Sara och Selma ansåg att de problemlösningsuppgifter som fanns inlagda i program-
met som bas inte hade rätt svårighetsgrad för deras elever i de lägre åren. En del av
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informanterna tyckte att de stenciler man drog ut inte såg roliga ut för ögat, och menade att
barn lockas lika mycket av en bild som en själva uppgiften.

Barnen tyckte att uppgifterna såg lite tråkiga ut, för dom var lite rena,
tror jag. Det var inga bilder. Det var bara siffror. En del barn älskade när
det var bara siffror. Det hade lockat några fler om det hade varit en liten
grej på slutet, i och med mina barn är så små och de fångas av bilden.
Man märkte ju att det var mer lämpad för mellanstadiet. (Selma)

Flera av informanterna menade att särskilt de öppna problemlösningsuppgifterna hade stort
värde på ett tydligt sätt. Dessa uppgifter gav en skjuts åt de svaga eleverna i både tänkandet
och förståelsen.

Det var väldigt intressant att se hur eleverna löste problemen när vi hade
problemlösningar. Det var inte alltid de duktiga barnen som fixade dom.
Då man känner som lärare, att man har haft med dom här som är lite
svagare. Alla kan känna att de kan komma med en lösning. (Maria &
Sara)

Malin och Nina berättade att eleverna värnade mer om matematikmaterialet från M/P-
programmet, som de samlar under läsåret, och att de upplevde materialet mer personligt. Det
skulle innebära för eleverna att de gjorde en egen lärobok

Eleverna kan samla på sig sitt material och de kan göra snygga ramar. Sen kan
dom häfta ihop det med spiralbindare och ta hem vid årets slut. För det blir en
egen lärobok. Det är mer inspirerande att sitta med den än att sitta med en
färdig lärobok. ( Malin och Nina)

Alla de sju informanterna hade en positiv inställning till det pedagogiska synsätt som präglar
M/P-programmet. Flera av intervjupersonerna saknade antingen intresse eller tillräckliga
kunskaper om datorer och detta blev ett hinder för dem att engagera sig fullt ut i verktyget.
Nästan samtliga i undersökningsgruppen efterlyste mer tid för att hinna arbeta mer med M/P-
programmet. De tyckte att de fick en möjlighet att individanpassa sin undervisning. De tyckte
även att eleverna slapp att tävla med kamrater, då de inte längre hade en och samma lärobok.
 Flera informanter var positiva till att konstruerat egna problemlösningsuppgifter. De menade
att deras egen kreativitet och kunskapsutveckling ökade, vilket hängde samman med deras
aktiva roll vid konstruerande av nya uppgifter. Samtidigt var några i undersökningsgruppen
överraskade över den effekt som de öppna problemlösningsuppgifterna hade haft och dess
betydelse för elevernas tankeutveckling och logiska tänkande.

Sammanfattning
Samtliga informanter uttryckte att Håkans syn på matematikundervisningen hade fångat deras
intresse. Under tiden som dessa lärare hade/har använt M/P-programmet har de haft kontakt
med Håkan på olika sätt. Några för att få råd, andra för att få synpunkter och respons från
honom på t.ex. problemlösningsuppgifterna.
  När dessa lärare hade/har haft M/P-programmet har de använt det på olika sätt i sin mate-
matikundervisning. Astrid utnyttjade hela programmet, dvs både den pedagogiska och den
tekniska delen. Hon byggde hela sin matematikundervisning på M/P, men sökte också i
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böcker för att få mer inspiration till att konstruera egna uppgifter. Hennes tanke var att göra
matematiken intressant och rolig för sina elever.
  Maria och Sara har utnyttjat delar av programmet. Det är framförallt uppgifter från
Färdighetsträningen och problem från Problemlösningar som de plockar in i sin under-
visning.  Maria och Sara har annat läromedel bredvid och material från M/P-programmet har
de som variation och komplement i sin matematikundervisning. En av dem har placerat sina
elever i grupper i M/P-programmet. Det ger henne koll på var elevernas finns och vilken nivå
de befinner sig på, tycker hon.
  Malin och Nina använder M/P-programmet helt men hämtar också inspiration från andra
håll. Dessa två utnyttjar alla tekniska finesser i programmet för att underlätta sitt arbete och
sin undervisning. Maria och Sara kommenterade positivt vad deras elever tyckte om sin
matematikundervisning sedan de hade börjat arbeta på ett annorlunda sätt. De fick även
positiv respons från barnens föräldrar, när dessa hade gjort besök i skolan.
  Det som har varit bra för eleverna, menar samtliga i undersökningsgruppen, är att tävling
mellan eleverna försvinner, då de har helt olika uppgifter. Det är också bra att eleverna inte
själva vet på vilken nivå de befinner sig på. Samtliga informanter har påpekat tidsbristen de
lider av i sitt arbete i skolan. Det har gjort att det har varit svårt att hinna sätta sig in i
programmet, vilket inneburit att man inte lyckats utnyttja alla finesser som erbjuds i
verktyget.
  Selma menade att hennes intresse för det tekniska inte var så stort. Medan två andra lärare
pekade på dåligt underlag i programmet för matematikundervisningen i år 1 och 2. En annan
upplevde att det tog alldeles för lång tid att fixa uppgifter helt individuellt och sedan rätta alla.
  Samtliga informanter upplevde/upplever att elevernas självförtroende ökande då de fick visa
egna lösningar på hur ett problem går att lösa. Maria och Sara menade att elevernas kreativitet
ökade markant med det nya arbetssättet. En annan gemensam faktor för dessa informanter har
varit deras starka intresse och engagemang för både matematikundervisningen och för att
kunna bemöta varje elev på individnivå. Selmas svaga intresse för tekniken, i det här fallet
datorn, orsakade olust att helt övergå till M/P-programmet.
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7. Diskussion
I det avslutande kapitlet har jag för avsikt att diskutera de resultat som har erhållits.
Diskussionskapitlet är därför indelat i två delar, en Metoddiskuss ion  och en
Resultatdiskussion.

Metoddiskussion
De tre centrala delarna i den här uppsatsen är: Egen inskolning, Litteraturstudie och Empirisk
studie.
  Den egna inskolningen av M/P-programmet var den viktigaste faktorn för att komma fram
till min problemformulering. I det inledande skedet verkade det omöjligt att klara av en
inskolning i den omfattning som krävdes för den helhetsbild jag sökte, men nu känner jag att
jag har faktiskt lyckats få en helhetsbild utifrån mitt syfte.
  När det gäller litteraturstudien har jag saknat litteratur som rör datorprogram som riktar sig
till lärare. Det hade varit intressant att läsa mer om det. När det gäller den andra litteraturen
har jag begränsat mig ganska mycket, just för att huvudsyftet var att studera själva M/P-
programmet.
Vad gäller den empiriska studien har den kunnat genomföras på ett ganska smärtfritt sätt, då
jag inte hade några svårigheter med skaffa informanter. De sju informanterna ställde upp av
egen fri vilja, då jag presenterade mitt syfte med uppsatsen och mål med intervjuerna. Jag
tycker att det varit en bra form att tala med informanterna först per telefon och presentera sig
kort och därefter skicka ett informationsbrev (bilaga1), just för att inte skapa oro hos dem.
  Själva inspelningen av intervjuerna genomfördes på ett smidigt och lättsamt sätt. Ingen av
informanterna uttryckte oro för att jag bandade samtalet. Det mödosamma med inspelade
samtal är transkriberingen av samtalet. Det tog flera dagar innan jag lyckades sammanställa
hela materialet. Jag kan känna efteråt att det är en klar fördel att använda sig av denna metod,
för att inte missa delar av intervjun. Bandspelaren fungerade bra i alla intervjuerna. Sättet som
den sista intervjun genomfördes på, en högtalar-/konferenstelefon, var ett smidigt sätt att
använda sig av.
  Det erhållna resultatet från intervjuerna är bearbetat och sammanställt av mig. Själva
arbetsgången vid bearbetningen av datamaterialet bygger på Johansson m.fl. (2001) och deras
beskrivning av hur man ska bearbeta bl.a. data från intervjuer.
  Avslutningsvis vill jag säga att de metoder jag har använt har upplevts riktiga för att nå
syftet med uppsatsen. Jag upptäckte ganska tidigt att det inte hade varit bra med en enhetlig
intervjuguide p.g.a. det jag redan har nämnt. Syftet var att intervjua lärare som hade olika
erfarenhet av M/P-programmet. Under bearbetning av intervjudata upptäckte jag att det var en
bra metod att banda in samtalen, eftersom intervjupersonerna hade mycket att berätta och jag
skulle omöjligt klara av att båda lyssna, anteckna och följa en struktur samtidigt. Det är viktigt
att inte generalisera utanför undersökningsgruppen. Jag refererar endast till informanter som
har medverkat i mitt examensarbete.

Resultatdiskussion
Inledningsvis vill jag säga, att syfte och mål med examensarbetet har jag kunnat uppnå genom
dels den egna inskolningen och dels den empiriska studien, i form av intervjuer med de sju
informanterna. M/P-programmet består av två skilda delar, en teknisk och en pedagogisk del.
Den pedagogiska delen utgör kärnan i verktyget och berör direkt elevernas lärande, något som
jag har varit mest intresserad av.
  Johansson m.fl. (2001) understryker syftet med att skriva ett examensarbete, vilket skulle
vara i första hand en fördjupning av min egen kunskap.

Eftersom det primära syftet med examensarbete är att fördjupa den egna kunskapen i
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läraryrket. Eftersom man sitter fast i sitt tänkande kan det vara svårt att upptäcka de brister,
som gäller definitionen av begrep. Man kan slutligen diskutera om resultaten ger en sann bild
av det som undersökts. Täcker resultaten hela området man avsåg att undersöka.24

Det har varit intressant att studera M/P-programmet ur flera synpunkter. Genom att jag har
fått ta del av andra lärares erfarenheter av verktyget har jag också fått svar på mina frågor.
Dessa frågor berör elevers matematikinlärning och hur M/P-programmet som ett verktyg kan
bistår en lärare i dennes arbete. Det har varit nödvändigt att redan från början skola in mig i
programmet för att förstå hur dataprogrammet är uppbyggt och fungerar som ett verktyg i
undervisningen istället för en lärobok.
  Vid en närmare analys av resultaten jag har fått fram genom intervjuerna, den egna
inskolningen och genom litteraturstudien tyder det på att detta arbetssätt och synsätt ligger
klart i linje med Skolverkets rapport, Lusten att lära (2003).  Genom litteraturstudien och
Skolverkets utvärdering av matematikundervisningen har jag fått ta del av vad som är den nya
utvecklingsriktningen kring matematikundervisningen. I litteraturen betonas en förändring när
det gäller synsättet på matematikundervisningen. En matematiklärobok är inte längre en
självklar del i undervisningen. Skolverket hävdar bestämt i rapporten, Lusten att lära (2003),
att matematikundervisningen måste förändras. Eleverna ska kunna förstå och se nyttan med
den matematik de arbetar med. Risken finns annars att lusten för matematikämnet försvinner.
I rapporten utvärderas och konkretiseras matematikundervisningen till innehåll och hur man
skulle kunna arbeta för att lusten att lära sig matematik kvarstår. De diskussioner som tas med
i Skolverkets rapport, påminner om hur upphovsmannen till M/P-programmet resonerar kring
hur matematikundervisningen kan bedrivas.
  Som lärare behöver man struktur för att klara av sitt arbete och ansvar. Det kan vara att
planera ett arbete för en elevgrupp eller en enskild elev eller att hålla reda på elevens status.
Det är också mycket administration som behövs för att greppa situationen i det dagliga
arbetet. Detta är ingen lätt uppgift och kräver mycket tid och energi av den enskilda läraren,
men kan underlättas av att använda programmets olika funktioner, där läraren kan ha allt
samlat på ett ställe. En lärare kan lätt gruppera om elever eller titta på var eleven ligger i sina
matematikkunskaper som finns registrerade i programmet.
  M/P-programmets olika funktioner har gett mig en tydligare bild av matematikämnets
omfattning. Matematik är inget enkelspårigt ämne som en enda lärobok kan tillgodose alla
elevers oliktänkande. För att utvidga och möta elevernas tankebana finner jag det angeläget
att som lärare ger olika lösningsstrategier och infallsvinklar på ett och samma problem.
  Efter att jag skolat in mig i M/P-programmet och intervjuat de sju lärarna har jag funnit att
detta verktyg ger möjligheter att verkligen möta varje elev på dennes nivå och arbeta med ett
innehåll som känns bekant för den.
  Som lärare, ska man inte vara passiv eller låta sig styras av andras idéer, men samtidigt är
lärarens arbetsbörda mycket omfattande, där han/hon måste fixa många olika arbeten åt sina
elever. Det som får mig att vilja prova arbeta på samma sätt som informanterna är eleverna.
Som lärare tycker jag att den viktigaste uppgiften läraren har är att stimulera och motivera
sina elever på ett bra sätt för dem. Informanterna ville pröva ett nytt arbetssätt eller
komplettera sitt undervisningssätt inom matematiken just för att göra det mera intressant och
lustfyllt för sina elever. Dessa informanter lyckades med den delen, enligt de svar jag fick
fram.
  En av stöttepelarna i M/P-programmet är  Inlärningsplanen och uppgiftsbanken kopplad till
denna. Tanken med programmet är att kunna konstruera fler uppgifter som ligger nära

                                                  
24 Johansson & Svedner (2001) sid. 72.
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elevernas närmiljö och vardag och som lämpar sig för just den elevgruppen man arbetar med.
Malin och Nina arbetar mer grundligt med programmet och de uppgifter som finns inlagda.

Det är bara min egen kreativitet som lärare och den egna professionaliteten att
själv ta tid och forma min matteundervisning. Att här ska jag fixa och då har
jag M/P-programmet som ett redskap. Man måste ha intuition inom sig att
vilja förändra, vilja att ta en annan färdriktning, att lämna det stöd som
läroboken ger. Det är ett val man måste göra, så att man bestämmer sig för
vad det är man vill med sin matematikundervisning. (Malin och Nina)

Malin och Nina menade att man som lärare måste ha en önskan att vilja förändra och ta en
annan färdriktning. Det är då man har användning av M/P-programmet. Dessa lärare menade
att M/P-programmets olika funktioner är till för att få sitt undervisningsmaterial samlat på ett
praktiskt sätt samtidigt som man har möjlighet att tillägga eller ta bort det som inte fungerar.
Likaså när det tillkommer nya elever eller elever som byter grupp.
  Informanterna hade olika utgångspunkt, då de började med M/P-programmet. Några utnytt-
jade alla finesser som finns programmet i sin matematikundervisning, andra har koncentrerade
sig på vissa delar av verktyget. Detta har berott på flera faktorer, t ex personens brist på tid,
mindre intresse för datoranvändning. En av orsakerna till att informanterna började med M/P-
programmet, var viljan att förändra sin matematikundervisning, enligt dem själva. De såg en
möjlighet att individualisera sin undervisning med M/P-programmet som verktyg. Flertalet av
dessa informanter kunde inte låta sig styras av färdiga idéer t.ex. en enda lärobok, det ser jag
som en kreativitet hos informanterna. De informanter som delvis hade använt M/P-programmet
hade en matematiklärobok för att inte missa delar av matematiken som var aktuell för deras
elevåldersgrupp. Det kan jag tycka verkade bra, särskilt om de hade mindre erfarenhet av
matematikundervisningen. De informanter som enbart har haft programmet sökte inspiration i
andra läromedel och gjorde om nya idéer till eget, vilka sedan lades i programmet. Det är något
som jag själv skulle kunna ta efter, känner jag nu. Det handlar oftast om ens kreativitet och
fantasifullhet, anser jag.
  Gemensamt för samtliga informanter är att de har använt sig  av  Färdighetsuppgifter och
Problemlösningsuppgifter, de två centrala delarna i programmet. Jag kan känna att dessa
informanter satsade helt rätt, eftersom det är det som kursplanen anser som viktigast i
matematikämnet. Flera av informanterna tog även vara på den tekniska resursen och
registrerade sina elever i programmet. Detta underlättar för läraren att ta fram lämpliga
uppgifter till eleverna.
  Målet med att basera, helt eller delvis, sin matematikundervisning på M/P-programmet, har
för intervjupersonerna, varit att kunna anpassa undervisningen och dess innehåll efter varje
elevgrupp på ett mera personligt sätt för eleverna. Läraren har en möjlighet att arbeta på detta
sätt då han/hon lägger in egna uppgifter i programmet. Dessa uppgifter kännetecknas mer
verklighetsförankrade och vardagsbaserad matematik för en viss elevgrupp i en viss skola. För
att förstå den pedagogiska tanken bakom M/P-programmet är det nödvändigt att man är insatt i
matematikämnets olika moment och delar, har jag förstått. M/P-programmets färdighetsträning
och problemlösningsuppgifterna utgår från den nivå som varje elev befinner sig på, vilket gör
att läraren kan möta varje elev på dennes nivå.
  Håkan Ljunggren lämnar stort utrymmer åt elever att själva komma på hur ett problem ska
lösas. Han menar att det är mycket viktigt att varje elev först löser problemet på sitt eget sätt
innan denne kopierar någon annans lösning på problemet.

..det största felet med läroböckerna är de ständigt återkommande exemplen på hur problem
”ska lösas”. Genom att visa sådana exempel kväver man elevernas kreativitet och deras
självständiga tänkande. Många elever kan lösa uppgifter i läroboken genom att göra likadant
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som exemplen utan att förstå tankarna bakom lösningsmodellen. Detta är förödande för deras
utveckling.25

 Det är detta som de två informanterna, Maria och Sara, uttryckte i intervjun då elever fick en
”Aha-upplevelser”, när de fick se hur en annan kompis löste samma problem men på annat
sätt. Det måste vara poängen för en lärare i hennes arbete, när hon ser hur eleverna börjar
förstå ett innehåll. Det måste vara det viktigaste målet i skolan, tycker jag.
  Både pedagoger och matematiker menar att matematiken i grunden handlar om just problem-
lösning. Problemlösning borde genomsyra hela skolans matematikundervisning, enligt
Ahlberg (1995). Hon tar upp Lgr 80 som exempel på att man redan då ansåg det viktigt med
problemlösningar, och att det skulle finnas stort utrymme för att arbeta med, tolka och
diskutera, skriftliga problemlösningar som eleverna ställs inför i sitt vardagsliv. Wember26,
menar att läraren verkligen borde uppmärksamma elevernas olikheter. Det ser jag som en
självklarhet, men det är med stor sannolikhet ganska svårt att kunna klara av helt, särskilt när
det är en lärare på en stor grupp elever.
  I Skolverkets granskningsrapport (2003) har eleverna samstämmigt uttryckt sig om läraren
som den viktigaste faktorn i lusten att lära sig matematik. Lärarens attityd och tro på elevernas
begåvning och förmåga att lära matematik har en mycket stor betydelse för varje elev att
utvecklas i positiv riktning. I utvärderingen betonas starkt hur läraren ska arbeta med
matematikundervisningen på ett medvetet sätt, vad gäller metod, innehåll, läromedel samt
dennes tilltro till eleverna.

Med tanke på att viktiga faktorer för lusten att lära är innehållets relevans och begriplighet,
variation, tid för reflektion och samtal och att eleven förstår målen för sitt lärande finns det
anledning att fundera över alternativa, mer effektiva sätt att arbeta på.27

Att i undervisningen utgå från matematiska problem formulerade av eleverna själva innebär
en möjlighet att upptäcka matematiska sammanhang och begrepp. Jag tycker att det arbetssätt
som kretsar kring M/P-programmet ligger rätt i tiden, då jag bl.a. har läst Skolverkets rapport.
Jag ser M/P-programmets Inlärningsplan som ett bra redskap och ett stöd för en lärare att luta
sig mot, därför att där finns de moment och delmoment som omfattar matematikämnets
omfattning i framförallt i skolåren 1-6.
  Utifrån informanternas olika erfarenheter av M/P-programmet framgår att som användare av
programmet har man möjlighet att välja hur mycket av programmet man vill arbeta med, där
de tekniska delarna är fristående och man kan bestämma själv över vilka delar man vill
använda eller utlämna. Flera informanter hade börjat med en viss del och utökade med tiden
allteftersom de kände sig tryggare. Det tycker jag överensstämmer med min egen uppfattning
efter inskolningen i programmet. Deras uppfattning är genomgående positiv. Många praktiska
svårigheter hindrade arbetet. Informanterna uttryckte en positiv utveckling av elevernas
logiska tänkande och självtillit till den egna förmågan att lösa olika problemlösningsuppgifter.

                                                  
25 Ljunggren (2001) sid. 26.
26 Wember (i Magne, 1998) sid. 140-141.
27  I Skolverkets granskningsrapport (2003) sid. 21.
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Slutord
Lyckan för mig är många gånger att klara av att lösa ett problem genom att jag själv har tänkt
och engagerat mig i problemet. Det tillhör en av livets glädjeämnen, tycker jag. Problem-
lösningar är en viktig del av matematiken. Men hur gör man för att lösa ett problem? Det som
många gånger erbjuds eleverna är färdiga idéer från någon som har kommit på hur problemet
ska lösas.
  Genom att jag hela tiden hade tillgång till M/P-programmet och handledning av Håkan
Ljunggren, har arbetsgången varit strukturerad och ganska smärtfri. Jag har känt mig trygg
under hela skrivperioden, då jag har haft Håkan till hands. Samtidigt vill jag påstå att utan
informanternas medverkan hade jag inte fått den helhetsbild jag ville få ut av M/P-
programmet. Arbetet har inneburit en kunskapsfördjupning i hur matematikämnet kan
bedrivas på olika sätt i skolan.
  Genom informanterna som har deltagit i mitt arbete har jag fått en bild av vad ett nytt
arbetssätt kan innebära för lärare. De menade att det krävs både engagemang och särskilt
intresse för sitt arbete och för eleverna, för att kunna både utveckla och lyckas med ett nytt
arbetssätt. Informanternas positiva inställning till Håkans pedagogiska synsätt har påverkat
mig att prova arbetssättet. Alla informanter nämnde särskilt hur de öppna problemlösningarna
hade påverkat eleverna positivt i bl.a. logiskt tänkande.
  Den litteratur jag har tagit med i arbetet tyckte jag tangerar det pedagogiska synsätt och det
arbetssätt som M/P-programmets användare står för. Detta synsätt kännetecknas av att
innehållet i problemlösningsuppgifterna är vardagliga och bekanta för eleverna. Synsättet
kännetecknas också av att elever uppmuntras till en mångfald av problemlösningsstrategier.
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Bilaga 1

Informantbrev

Linköpings universitet 2003-11-5
Lärarprogrammet

                                                                         till:

Hej
Jag är mycket tacksam över att få komma till dig och din skola för en intervju som handlar om
din matematikundervisning. Det är särskilt intressant då jag vet att du använder dig, delvis
eller helt och hållet, av M/P-programmet som Håkan Ljunggren har utvecklat. Din medverkan
är viktigt för den undersökning som ingår i mitt examensarbete.

Jag läser till grundskollärare i matematik och NO, år 1-7, och examensarbetet är slutspurten
på min lärarutbildning.

Syftet med examensarbetet är att studera ett alternativt arbetssätt inom matematik i år 1-6.
Rapporten kommer att innehålla en beskrivande del av M/P-programmet, en teoretisk del om
matematikundervisning, samt resultatet av intervjuundersökningen med lärare som använder
M/P-programmet.

Intervjun, som förväntas ta cirka en timme, kommer att spelas in på band. Uppgifter som
innebär att någon kan identifiera dig kommer att utelämnas eller ändras. Det kommer inte att
gå att spåra det du säger till dig som person. Intervjudata (inspelade band) förstörs när
examensarbetet är godkänt. Självklart kommer jag att skicka dig ett ex av rapporten!

Under intervjun kommer frågorna att handla om dina erfarenheter av matematikundervisning.
T.ex. hur du använder M/P-programmet och hur det kommer sig att du börjat använda
verktyget. De fördelar och nackdelar du upplever med M/P-programmet jämfört med andra
undervisningsmetoder är jag intresserad av att få kunskap om.

Vänliga hälsningar och tack på förhand!

Seidi Can
Tel: 0141-589 29, 0734-118043
e-post: seica4992@student.liu.se
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Bilaga 2

Frågeguide
Intervjuguiden som stöd för egen del

• vad har du för grundutbildning?

• vad arbetar du med nu i undervisningen?

• Vad har du för erfarenhet av matematikundervisningen?

• Hur länge har du använt dig av M/P-programmet?

• Vad har du haft/har för läromedel som underlag i din matteundervisning?

• Hur kom du i kontakt med M/P-programmet?

• I vilken omfattning använder du programmet?

• Vilken elevgrupp/vilka elevgrupper undervisar du i M/P?

• Hur eller på vilket sätt passar M/P-programmet dina elever?

• På vilket sätt skiljer sig M/P-programmet från en lärobok.

• På vilket sätt är M/P tilltalande dig så att du har kunnat lämna/delvis lämna en
lärobok?

• Berätta, hur använder du programmet i din undervisning?

• Hur arbetar du med de olika momenten?

• Om du ska blicka tillbaka och jämför eventuella för och nackdelar med M/P-
programmet kontra en lärobok, vilka kan det vara?

• Med M/P- programmet kan läraren konstruera egna uppgifter som passar den egna
elevgruppen, hur mycket av det gör du?

• På vilket sätt har P/M varit positivt för dig och dina elever i din undervisning?

• På vilket sätt passar det just dig, tycker du?

• Finns det några hinder som skulle kunna hindra dig från att använda programmet?

• På vilket sätt uppfyller M/P-programmet Lpo-94 och kursplanen, tycker du?

• Berätta hur du konstruerar en kombinationsuppgift.

• Om du ska sammanfatta din egen undervisningssituation nu med M/P och din situation
förr, På vilket sätt har det tilltalat eller hjälpt dig?

• Var kommer de övergripande målen in m h a M/P pedagogiska innehåll och upplägg?

• Är det någon skillnad på hur du använder M/P idag från hur du använde programmet
som nybörjare?

• Du nämnde en användarförening, Vad är det och när har det bildats? vilka omfattas av
den här föreningen?

• Vad tror du om M/P- programmet om några år?


