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Abstract 

Title: Mathematics teaching in two different countries – A comparison between the Polish 

and Swedish pedagogues working in primary schools 

Author: Maria Bialobrzeska  

Supervisor: Eva Färjsjö 

Spring term: 2012 

Mathematics is a central topic in today’s society. There are many different approaches each 

teacher has their own way. In this essay, I compare four teachers’ mathematics teaching in 

two different countries with regard to ways of learning, particularly in the four operations. My 

purpose of this study was to examine the four teachers’ mathematics teaching, that is, which 

method they use. Two teachers was from Poland and two from Sweden, the teachers and 

schools are randomly selected. Two relevant questions were chosen to illustrate and compare 

the teacher’s approach. The first question is about which strategy the teacher uses and why. 

The second question is about how these approaches differ. My work is based on qualitative 

methodology, involving interviews and observations for me to gather the materials I need. I 

did two interviews and one observation in the Polish school and the same in Swedish school. 

The work is based on literature and theories that has been the most rewarding of my essay, 

theories about working and learning. My theory was based on Vygotsky and Piaget's ideas 

and theories. The theories used to support the analysis are the socio-cultural perspective and 

the constructivist perspective. The students in these schools have good math skills, even if it is 

in Swedish newspapers that Swedish students have less knowledge in comparison with other 

students around Europe. All teachers have their own way to learn. There is no approach that is 

the best, it all depends on the students. I can now say that it is a little difference.  
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1 Inledning och bakgrund 

I dagens samhälle har matematik blivit ett mycket viktigt ämne i skolan. Sedan Läroplanen för 

det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, gavs ut är det ett 

kärnämne, vilket betyder att matematik är obligatoriskt. Detta innebär att man måste vara 

godkänd i matematik för att kunna söka vidare till gymnasieskolan. Som förälder eller lärare 

kan man ofta få höra av sitt barn eller elever frågor som t.ex. Varför lär jag mig allt det här? 

Var kommer jag att ha användning av matematik? 

Matematik har vi användning av i de flesta situationer t.ex. då vi ska kontrollera att 

kassörskan i affären räknat rätt eller om vi ska göra andra beräkningar. Vi lär oss att kunna 

hantera siffror och därigenom pengar. På lågstadiet (de första tre skolåren) lär vi oss de fyra 

räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division. Inlärning sker på olika sätt 

eftersom det finns många arbetssätt, men alla arbetssätt passar inte alla. Barn lär sig olika 

snabbt och på olika sätt.  

Nya metoder, arbetssätt och idéer skapas och provas hela tiden och man måste våga ta in 

det i skollivet. Dessa metoder kan variera i olika länder eftersom varje land har sin kultur och 

sitt sätt att lära. Jag tycker att det är intressant att ta reda på hur det går till i andra länder t.ex. 

i Polen eftersom jag själv har polskt ursprung, men aldrig har gått i en polsk skola. I vissa 

skolor i Polen sker undervisningen fortfarande enligt en gammal kursplan. Detta eftersom 

många lärare har valt att vänta med att introducera den nya läroplanen. Våra skolor i Sverige 

har fram till hösten 2011 samma mål, därefter träder nya mål och ett nytt betygssystem i kraft.  

Matematikens roll i utbildningen är att erbjuda eleverna grundläggande kunskaper så att de 

kan klara sig i vardagslivet. Några nuvarande mål, i överensstämmelse med Kursplaner med 

kommentarer (Skolverket, 2009:6-7), för årskurs tre är att eleverna skall kunna 

multiplikationstabellen upp till femman, kunna de fyra räknesätten och förstå deras samband, 

namnge samt beskriva enkla geometriska figurer samt volym och måttenheter m.m.  

Enligt en artikel i tidningen Lärarnas (Sundström, 2011) ligger de svenska barnen efter i 

sin kunskap i matematik. Även på gymnasiet behöver allt fler elever hjälp av speciallärare i 

matematik eftersom kunskaperna är svaga. Artikeln menar att elever kommer från 

grundskolan med ”fler hål än någonsin”. Lärare ska se elevernas sociala situation, deras 

motivation, arbetsprestation och självförtroende, menar Ulrika Sundström som skrivit artikeln 

i tidningen Lärarnas. 
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Elever med svaga kunskaper inom matematik har svårare att klara sig i samhället. De har 

problem med att sköta sin privata ekonomi och följden av detta blir att de får ekonomiska 

problem. Per-Olof Bentley menar att eleverna inte lärt sig de fyra räknesätten på ett ordentligt 

sätt och därför kan de ha problem med ekonomin (TT, 2011). För att åtgärda detta problem 

ska betygsystemet förbättras samt lärarna ska börja ställa större krav på eleven och elevens 

kunskaper. Läraren ska då kunna förvänta sig mer av sina elever eftersom det inte kommer 

kunna gå att kompensera sina betyg menar tidningen Lärarnas (Rudhe, 2011). 
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2 Syfte 

Syftet med denna studie är att jämföra fyra lärares arbetssätt i matematik i två olika länder. En 

lärare i en klass tre och en i klass ett i Polen samt två lärare i klass två och tre i Sverige 

jämförs med avseende på deras arbetssätt inom de fyra räknesätten. Mitt intresse ligger i att 

utifrån denna jämförelse belysa lärarnas olika arbetssätt. 

2.1 Frågeställningar 

Vilket arbetssätt använder sig pedagogerna av i sin undervisning och varför? 

Hur skiljer sig det polska arbetssättet från det svenska arbetssättet i dessa skolor och vilka 

likheter finns det? 
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3 Litteraturgenomgång 

Under denna rubrik redogör jag för tidigare forskning och olika teorier som är relevanta för 

min studie. Utöver detta beskriver jag matematikens betydelse, arbetssätt och undervisning 

och hur elevernas intresse hålls vid liv.  

3.1 Tidigare forskning 

3.1.1 Matematikens betydelse 

I Sverige år 1842 bestämde folkskolan att barnen skulle övas i att skriva och räkna matematik 

(Malmer 2002; 20). Då kom den första normalplanen om ”räknandet” och ämnet matematik 

fick en större betydelse för den intellektuella utvecklingen. Pedagogerna var osäkra i sin 

lärarroll med den ”nya” matematiken eftersom allt skulle baseras på förståelse. Matematik är 

ett omfattande ämne där förståelsen spelar en stor och viktig roll.  

Tidningen Lärarnas från 2011 konstaterar att elevernas kunskaper och motivation minskar 

istället för att öka av det vi kan se, höra och läsa om idag om skolan. I Lpo94 (Läroplanen för 

det obligatoriska skolväsendet 1994) står det: ”Grundskolan har till uppgift att ge eleverna 

sådana kunskaper och färdigheter i matematik som behövs för att kunna fatta välgrundade 

beslut i vardagslivets många valsituationer, för att kunna tolka och använda det ökande flödet 

av information och för att kunna följa och delta i beslutprocesser i samhället” (Malmer 

2002;22). Detta är ett betydelsefullt citat som pekar på att skolan är mycket viktig. Eleverna 

bygger sin bas i grundskolan inför framtiden eftersom intresset då är som störst. Enligt den 

internationella undersökningen TIMSS (2007) ligger grundskoleelever under EU/OECD – 

genomsnittet. Många i klass nio når inte målen (Caroline Wetterborg, 2011). 

Även i Polen (1918- 1939) hade matematiken en stor betydelse och nivån på lärandet var 

hög, men under första och andra världskriget sjönk denna radikalt. Lärarna blev hotade att 

dödas och undervisningen förbjöds helt och hållet. Tyskland anföll Polen vilket medförde 

skräck och all typ av undervisning förbjöds. Människor undervisade istället varandra och 

vissa lärare vågade sig på att undervisa i olika människors källare eller liknande. Den som 

blev tagen på bar gärning riskerade att bli dödad. Under andra världskriget dödades mer än 

hälften av alla aktiva polska matematiker, andra flydde ur landet (Nowak, 1975). Detta 

avskräckte dock inte alla eftersom de ville skaffa sig kunskap. Efter krigsslutet 1945 började 

matematiken ta form igen.  
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Den polska skolan har lagt ner mycket arbete i att utforma undervisningen på ett bra sätt 

och låta nivån och kraven ligga högt för att eleverna ska ges möjlighet att prestera. Kraven på 

lärarna har höjts för att förbättra kunskaperna. I återuppbyggnaden av matematik-

undervisningen bidrog det Polska matematiska förbundet (Polskie Towarzystwo 

Matematyczne), (Markowiski, 2000-2011).  

3.2 Arbetssätt och undervisning 

Konstruktivism är ett vanligt uttryck i dagens skola i Sverige menar Gudrun Malmer i sin bok 

Bra matematik för alla (2002:24). Hon anser att det är lärarens uppgift att utforma bra 

inlärningstillfällen där det kan ske en aktivt skapande process. Lpo94 ställer större krav på 

undervisningens utformning nu än tidigare eftersom då betraktades eleverna mest som passiva 

mottagare. De fick lära sig det som läraren kunde.  

Både lärare och elever måste mötas på samma nivå för att kunna få ett bra förhållande som 

gynnar inlärningen. Innehållet i undervisningen ska anpassas till eleverna och deras 

förutsättningar samt att läraren ska ta hänsyn till alla sociala samband (Malmer, 2002:25). Då 

läraren har sina genomgångar med klassen sker inlärningen via tal, skrivning, lyssnande och 

läsande. Enligt Olga Dysthe (2003) är det ett av dem bästa sätt att lära sig något. För att 

inlärningen ska ske behöver elever en inre motivation och lärarens engagemang så att 

undervisningsnivån inte sjunker. Malmer skriver att lärare, på grund av trygghet, väljer att 

använda sig av det som står i läroboken. De plockar ut många idéer utifrån boken eftersom det 

är lättare.  

Varje elev är naturligt motiverad men måste motiveras ibland (Dysthe 2003). Malmer 

(2002) pekar också på att läraren måste vara flexibel och variera svårighetsgraden på sin 

undervisning och repetitionssätt så att undervisningen ständigt hålls vid liv. Detta så att 

eleverna inte tappar fokus eller sitt intresse. Lärare måste veta att matematik inte bara handlar 

om att räkna tal och lära sig formler utan i första hand om att förstå problemlösning. Vid ett 

varierat arbetssätt ser eleverna att det finns olika sätt att lära på, mer intressanta eller snabbare 

sätt. Matematiklektionen får då en poäng som uppstår då eleverna får en ”aha-upplevelse” i 

anknytning med att de ser samband som de tidigare inte uppmärksammat (Malmer, 2002:27).  

I artikeln ”Matematisk utbildning i ett integrerat system” (Karina Krawczyk, 2009) står det 

om den belgiske innovatören O. Decroly som också hade sin metod. Han betonade barnets 
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rättigheter samt att man ska ta hänsyn till dess utbildningsbehov och anpassa sig till deras 

utveckling. 

Enligt H Siwek går undervisningen ut på att ge sina elever en helhetsbild genom att binda 

samman olika ämnen som tillsammans visar var människans plats i världen är. Hon menar 

även att det är viktigt att begränsa den direkta undervisningen vilket innefattar överföring av 

kunskap genom att lära eleverna utifrån läroböcker. Med en sådan metod sätts läraren och 

läroboken i en central ställning av lektionen. Efter år av erfarenhet av att genomföra och 

uppnå ett nytt arbetssätt i klasserna 1-3, kan man dra slutsatsen att organisationen av 

verksamheten på ett holistiskt sätt, kombinerat med de erfarenheter som ligger nära barnens 

intellektuella kapacitet, ger det bästa resultatet och gör så att verksamheten blir mer intressant, 

rolig och lärorik samt effektivare (Karina Krawczyk, 2009). 

I matematiken bör uppgifterna anpassas till elevens intellektuella förmåga med hänsyn till 

principen om L. Vygotskij, att undervisningen utvecklas bäst när eleven höjer sina kunskaper 

till nästa nivå. Därför ska eleven stärkas och uppmuntras till att lösa uppgifter som hör till 

dess egna möjligheter, (2009).   

3.3 Teorier 

Lärande har med relationer, motivation och engagemang att göra. Lärande sker via deltagande 

och elevers samspel med varandra, med hjälp av språk och kommunikation, som är de 

grundläggande elementen (Dysthe, 2003;31). Varje individ är naturligt begåvad och 

motiverad för att lära sig något nytt. Tack vare våra fyra sinnen lär vi oss saker (Johansson, 

2007;13). Dysthe menar också att det finns tre olika lärande, behavioristiska, 

konstruktivistiska samt det sociokulturella. Dessa har olika synvinklar. Behaviorismen menar 

att lärande förändrar elevens yttre det vill säga beteende. Det sociokulturella beskriver att 

lärandet är en social praktik medan konstruktivismen betonar lärandet i elevens inre (Dysthe, 

2003;33). Behaviorismen representerade tänkande kring lärande och utbildning som sedan 

blev grunden för undervisningsteknologin som innebar att utbildningen byggdes upp på ett 

systematiskt sätt utifrån tydliga mål (Säljö, 2000;53).  

3.3.1 Sociokulturellt perspektiv 

”Erfarenheten formar förnuftet och förnuftet formar verkligheten” (Vygotskij, 1934;109). 
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Den ryske psykologen och filosofen Lev Semjonovitj Vygotskij föddes i dagens Vitryssland 

och dog sedan i dagens Ryssland. Vygotskij grundade idén om att barns utveckling sker i 

samspel med andra i omgivningen. Han menar även att en anpassad undervisning inte ska 

vara för svår men inte heller för lätt för eleverna (Säljö, 2000). Johnsen Hoines skriver i 

boken Matematik som språk att innehållet på undervisningen ska vara tillgängligt för alla 

elever dvs. att innehållet ska ”tas ned till elevernas nivå” (Johnsen Hoines, 2008:119).  Mellan 

1920-1960 vidgades olika syner och teorier. Vygotskij kom först ut med det sociokulturella 

perspektivet. Han forskade om hur vi människor lär och utvecklas (Säljö, 2000;48). Han 

menade att vi lär oss i utifrån egna erfarenheter samt andras. Forskaren Olga Dysthe 

(2003:52) som är professor i pedagogik på universitetet i Bergen, menar att kunskap, mening 

och förståelse skapas genom interaktion med andra. Detta påminner lite om Vygotskijs tankar 

kring lärande. Därför är samspelet mellan elev – lärare mycket viktig men också elev – elev 

eftersom elever lär sig utav varandra.  

I det sociokulturella perspektivet finns två centrala begrepp, kommunikation och 

språkanvändning. Roger Säljö påpekar i boken Lärande i praktiken (Säljö 2000;67) att genom 

kommunikation blir barnen mer delaktiga i hur människor förklarar olika fenomen. Via 

språkanvändning lär sig barnet att ta till sig allt som kan behövas i kontakt med andra 

människor. Det sociokulturella synsättet menar att barnet behöver en vuxens hjälp för att 

kunna utvecklas främst när det gäller begreppsbildning och konstruktion av egna begrepp 

(Riesbeck, 2000;35). En av förutsättningarna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande och 

tänkande är att man uppvisar intresse om hur individer tillägnar sig fysiska tillgångar. I 

dagens skola utgår vi mycket ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Man kan ännu 

inte förklara lärandet hos oss individer. Detta perspektiv handlar om hur vi individer 

tillgodogör oss olika kunskaper och färdigheter på olika sätt (Säljö, 2005). Sätten är många 

bl.a. i hemmet, i skolan eller bland kamrater. Det sociokulturella perspektivet menar att vi 

måste kunna se och lägga största fokus på ”människan i världen” och inte på ”människan och 

världen” eftersom detta ger oss människor en annan syn på världen (Riesbeck, 2000:31).   

Psykologen Lev S Vygotskij påpekade att två termer är speciellt viktiga inom det 

sociokulturella perspektivet, redskap och verktyg. Enligt Säljö menade Vygotskij att redskap 

och verktyg är de resurser t.ex. de intellektuella eller fysiska som vi använder oss av för att 

förstå vår omvärld och hur vi ska agera i olika situationer. Vi människor har en mycket unik 

förmåga att dela med oss av erfarenheter med andra människor. Inlärningen sker genom att vi 
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söker information med hjälp av andra eller ur egna erfarenheter. Vårt lärande baseras på 

kommunikation, beteende, tanke och uppfattning (Riesbeck, 2000;35).  

3.3.2 Konstruktivistiskt synsätt 

Jean Piaget var pedagog, biolog, teoretiker och filosof och förblev den mest inflytelserika 

teoretikern inom pedagogik och kunskapsteori. Han såg på sig själv som en 

kunskapsteoretiker (Säljö, 2000:49). Jean Piaget har dominerat med sina idéer kring lärande 

och därför är dessa idéer så vanliga inom vår syn på lärande idag (Riesbeck 2000;35). Han 

satte individen och dess intellekt i fokus. Säljö (2000) menar i boken att Piaget ville visa på 

hur vi människor bildar kunskap i vårt samspel med omgivningen. Hans viktigaste fråga var 

att ta reda på hur vetande och förståelse uppkommer och hur dessa utvecklas hos oss 

människor (Riesbeck, 2000:35-36). Poängen var att skaffa en bättre bild av vilka 

tankeprocesser som är grunden i barnens tänkande och begreppsbildning (Hwang, 2007:45). 

Barnen ska tillåtas göra egna erfarenheter för att kunna utvecklas. Piaget menar att barnet ska 

låtas aktivt upptäcka saker på egen hand och ledas av sin nyfikenhet. Hans teorier hade och 

har fortfarande idag en stor betydelse för hur undervisningen i dagens skola skall gå till. 

Barnen ska konstruera utifrån egna erfarenheter med hjälp av sina sinnesintryck, sitt förnuft 

samt i samspel med andra människor (Riesbeck, 2000;35). Säljö menar att människan inte är 

en apatisk varelse som godkänner olika sinnesintryck från omvärlden utan är mer aktiv och 

skapar helheter av det vi förnimmer (Säljö, 2000:59). Det konstruktivistiska synsättet betonar 

att individen inte tar emot information på ett passivt sätt utan att individen själv aktivt kan 

konstruera sin egen förståelse av omvärlden. Han hävdar även att kunskap uppkommer via 

barnens eget manipulerade av olika objekt. Det är så barnen upptäcker sin omvärld det vill 

säga hur den ser ut, hur den fungerar, hur man kan kombinera olika objekt samt genom att 

känna på den och vara i kontakt med den (Säljö, 2000:56, 65).  

Enligt Säljö ser Piaget varje barn som en egocentriskt individ som stärks genom att själv 

konstruera och utveckla sin förståelse av omvärlden på sitt eget sätt utan att någon pressar 

eller tvingar på. Kunskap konstrueras av individen själv, det är ingenting som lagras innan 

utan allt kommer med tiden (Säljö, 2000).  
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4 Metod och materialinsamling 

Under denna rubrik redogörs för valet av metod för att samla in material. Arbetet bygger på 

en jämförelse mellan fyra lärare, två i Polen och två i Sverige. Inledningsvis presenterar jag 

vad jag utgår ifrån, vilken metod jag inspirerats och använt mig av och varför jag inte använt 

mig av den andra metoden. Sedan berättar jag vidare om mitt val av ämne och varför jag valt 

detta. Slutligen redogör jag för vad en intervju och observation är, samt att jag tar upp 

reliabilitet, validitet och etiska aspekter.   

4.1 Val av metod 

Jag kommer att använda mig av den kvalitativa metoden som innehåller undersökningar i 

form av intervjuer och observationer. Den kvalitativa metoden innebär att den är explorativ, 

alltså upptäckande. Detta hänger ihop med det jag vill göra, för min studie handlar om att ta 

reda på och upptäcka hur lärandet går till i dessa klasser bland de fyra lärarna d.v.s. vilket 

arbetssätt lärarna använder i Sverige respektive Polen.  

4.1.1 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod är en undersökning som inte innehåller siffror, den går inte att mäta 

eftersom det är mjuk data (Larsen, 2009;22). Mjuk data är därmed en ickesiffrig information. 

I denna undersökning måste man själv först tänka igenom vad målet är med ens undersökning 

och därefter välja rätt metod. Ann K Larsen skriver i sin bok Metod helt enkelt (2009) att det 

är viktigt att kunna begränsa sin information så att det inte blir för mycket. Hon påpekar också 

att den kvalitativa metoden är mycket mera tidskrävande då den insamlade informationen ska 

behandlas.  

Min studie är kvalitativ eftersom jag har valt att använda mig av intervjuer och 

observationer som jag har genomfört. Jag har inte gjort några mätbara undersökningar utan 

bara samlat in information till min uppsats, begränsat mängden information samt tänkt 

igenom vad jag ska göra. Valet föll på att utgå ifrån intervjuer samt observationer.  

4.1.2 Kvantitativ metod 

Vid en kvantitativ metod använder man sig av enkäter, ställer upp tabeller och använder sig 

av olika intervjuer, detta kallas för hård data eftersom informationen kan kategoriseras samt 
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att den innehåller siffror m.m. Till denna undersökning måste frågeställningarna vara helt 

klara och tydligt formulerade samt avgränsade. Målet ska vara tydligt. Boken Metod helt 

enkelt (2007) visar på att man ska utgå från två olika definitioner till sina frågeställningar, 

teoretiska och operationella definitioner. I den kvantitativa metoden används olika slags urval, 

beroende på vilket som passar bäst.  

Denna metod passar inte in i min studie då metoden bygger på mätbara resultat och 

undersökningar som jag inte kan använda mig av i min studie. Även om mina frågeställningar 

har varit avgränsade och planerade har jag inte kunnat använda mig av olika enkäter eller 

liknande i min studie.   

4.2 Urval och etiska aspekter 

I min undersökning valde jag att jämföra fyra lärare i två olika skolor, en i Sverige och en i 

Polen. Skolorna var slumpmässigt utvalda liksom lärarna.  

För att uppnå mitt mål åkte jag iväg till en stad i Polen där jag hittade en skola ute på 

landsbygden och den andra närmare staden. Jag lämnade en förfrågan i båda skolorna om jag 

skulle kunna få intervjua en pedagog samt observera en matematiklektion. Jag förväntade mig 

ett snabbt svar därför hade jag redan tidigare förberett mina intervjufrågor som jag översatt till 

polska för att underlätta för pedagogen. Sedan tidigare visste jag att engelskan inte är allas 

starka sida, därför tog jag mig tid att ta det på polska. Frågorna gick inte att översätta 

ordagrant eftersom de då skulle tappa sin betydelse. Det var därför tidskrävande att 

genomföra översättningen.  

Skolan i Sverige var lättare att hitta. Jag sökte efter på lärare på samma skola. Via 

skolornas hemsida skickade jag en förfrågan till två olika lärare inom årskurserna 1-3 via 

deras e-post. Den ena gick med på intervju och observation medan den andra bara hade tid för 

en e-post intervju. Här behövde jag inte ändra mina intervjufrågor, eftersom jag skrivit dem 

på svenska lät jag dem vara så som de var. Då jag fick som svar att en e-post intervju bara är 

möjlig tänkte jag att det kommer bli svårt. Jag förväntade mig inte så långa svar men det jag 

fick var kortare än vad jag trodde. Jag tänkte då tillbaka till det jag sett på observationen på 

den skolan och gjorde det bästa jag kunde utifrån hennes svar.  

Alla fyra lärarna arbetar på olika sätt med matematik. På vardera skola observerade jag två 

lektionstillfällen samt intervjuade fyra lärare (två på varje skola) om deras undervisning och 

arbetssätt i matematik. Vid skolan på den polska landsbygden gick ena läraren med på både 
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en intervju samt observation. Den andra valde bara en intervju samt lät mig efter intervjun se 

deras material som fanns i klassrummet.  

Jag har valt att låta alla lärarna samt skolorna vara anonyma eftersom några av lärarna hade 

sådant önskemål. Lärarna i Polen har jag valt att kalla A (den första) och B (den andra) medan 

de i Sverige för C och D.     

Det finns forskningsetiska principer som delas in i fyra olika krav, informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Varje krav har sina regler och 

kan fördjupas mer specifikt. Kraven utgör riktlinjer som forskare ska följa. Det är en typ av 

vägledning vid forskares planering av olika projekt. Vid informationskravet ska forskaren 

informera deltagare till sin forskning så att de är medvetna om vilka villkor som gäller. 

Informationen som ges ska vara detaljerad. Det andra kravet, samtyckekravet, innebär att 

forskaren ska inhämta deltagarens samtycke och om deltagaren är minderårig är kravet att be 

om vårdnadshavarens samtycke. Tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att deltagarens 

information ska förvaras på ett sådant sätt så att obehöriga inte kan ta del av det. Det fjärde 

och sista kravet, nyttjandekravet påpekar att deltagarens information inte får utelämnas till 

annat bruk än forskningsändamål, (Vetenskapsrådet, 2002).   

4.3 Intervjuer 

I en kvalitativ studie finns möjlighet att samla in material på olika sätt bland annat via 

intervjuer och observationer, som jag har valt att använda mig av. Som jag nämnde innan har 

mina intervjuer sin grund i den kvalitativa metoden.  

En intervju kan både vara strukturerad eller ostrukturerad menar Larsen (2009). Den 

strukturerade intervjun består av färdiga och tydliga frågor och personen som ska intervjua är 

väl förberedd. Den ostrukturerade är inte färdig än, intervjufrågorna och ordningen kan 

fortfarande vara oklara (Larsen, 2009; 83). Dessa två metoder skiljer sig åt beroende från 

person till person. Den typ av intervju jag har valt är både ostrukturerad och strukturerad. Den 

första läraren var oförberedd och ordningen varierade även om frågorna var desamma som för 

den andra läraren, skillnaden var bara att den andra var mer förberedd. Frågorna som ställdes 

till alla lärare var lika. Till pedagogerna i Polen hade jag översatt dem till polska eftersom jag 

ansåg det var mest lämpligt eftersom engelskan inte är deras starkaste sida.  

Frågorna ska vara tydliga och inte vara helt ledande. De ska vara lätta att förstå för den 

som blir intervjuad. Ofta känner man inte den personen som ska intervjuas därför är det extra 
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viktigt att intervjun känns bra för den som intervjuar men framförallt för den som blir 

intervjuad. Personen ska känna sig trygg och bekväm, därför valde jag att översätta mina 

svenska frågor till polska. Detta påpekar Ann Larsen i sin bok Metod helt enkelt (2009).  

En av fyra intervjuer utfördes via e-post på grund av att läraren inte hade tid att ta emot 

mig. Detta påverkade informationen eftersom svaren var korta och inte speciellt konkreta. 

Genom detta fick jag mindre material att utgå ifrån.  

4.4 Observationer  

Observationer bygger på något som vi ser eller har sett, som vi iakttagit en längre tid eller kort 

tid och där anteckningar har kommit till nytta antingen under tiden eller efteråt (Larsen, 

2009). Vi iakttar en situation som är relevant för studien som vi bestämt oss för. Genom 

observationer samlar vi på oss data som är kvalitativ (Säljö, 2000:89). Observationer delas 

ofta in i två grupper, kontrollerade observationer och fältundersökningar. I de kontrollerade 

observationerna avviker allt från de sanna situationerna. Miljön är bestämd för den speciella 

observationen. Fältundersökningar är däremot användbara då vi vill undersöka/observera en 

undervisning som vi är intresserade av (Larsen, 2009).  

Det finns många olika sätt att observera på, ett av dem är att man skriver någon typ av 

loggbok, det bygger på samma princip som en dagbok. Således en bok där man skriver ner det 

man observerar dag för dag eller till och med flera gånger om dagen. Detta leder till att ens 

studie blir mer detaljerad, man skaffar sig mer information om det man är intresserad av och 

resultatet blir tydligare.  

Jag har gjort en fältundersökning på båda skolorna eftersom jag ville se hur undervisningen 

ser ut och hur den är uppbyggd. Jag antecknade det jag hann observera i en loggbok som 

skulle vara till hjälp i mitt arbete.  

4.5 Validitet 

Med detta begrepp menas giltighet och relevans (Larsen 2007;40). De data som vi samlar in 

måste vara så relevant som möjligt för vår frågeställning. Informationen som vi samlar på oss 

måste överensstämma med våra teorietiska definitioner. Materialet som blivit insamlat till en 

undersökning måste ha hög validitet, den ska vara så trovärdig och relevant som möjligt. 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som man använder i kvantitativa och kvalitativa 

forskningsmetoder. När det gäller en kvantitativ metod har man redan innan påbörjad 
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datainsamling bestämt vilken datainsamlingsmetod man ska använda sig av (Gunnarsson, 

2002). Det är viktigt att veta om i vilken situation och population resultat är giltiga för.  

I min studie har jag valt att omformulera mina intervjufrågor till mina intervjupersoner 

eftersom vissa av dem skulle kunna förstås fel och det skulle kunna påverka validiteten. 

Frågorna går ej att översätta ordagrant därför ändrades formuleringen på frågorna från den 

svenska intervjun till den polska, som jag tidigare nämnde. 

4.6 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas hur pålitlig vår information är samt hur precis den är för vår 

undersökning. Frågorna ska vara väl genomtänkta och planerade (Larsen 2007;41). Texten 

eller ens studie ska vara pålitlig och den ska vara trovärdig så att man kan lita på det studien 

visar (Gunnarsson, 2002). Den kunskap som vi kommer fram till visar på hur tillförlitlig vår 

studie är. Reliabilitet handlar främst om noggrannhet vilket innebär att materialet ska vara 

noga bearbetat och genomfört så att risken blir mindre för att blanda ihop sitt material. 

Reliabiliteten är reproducerbar, vid en mätbar studie.  

Översättningar är en tolkning, det är hur vi tolkar och förstår en text eller vad någon annan 

människa talar om. Översättningen måste vara så trovärdig som möjlig och relevant så att 

personen man översätter åt förstår och även den som lyssnar. I mitt arbete har jag även använt 

mig av internetsidor som jag översatt för att läsaren ska förstå det jag vill få fram. Även det 

skulle kunna påverka arbetet eftersom polska inte är så internationellt.   

En annan sak som kunde och som kan ha påverkat reliabiliteten är att jag främst har använt 

mig av svensk litteratur och forskning. Detta eftersom jag inte haft möjlighet att låna polska 

böcker från Polen och i Sverige finns inte sådana böcker.  

Det finns en regel som gäller för validitet och reliabilitet, det vill säga: 

1. Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet. 

2. Hög validitet förutsätter hög reliabilitet.  

(Gunnarsson, 2002). 

http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.shtml
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5 Resultat 

I resultatdelen presenterar jag det jag kommit fram till ur det material som jag samlat ihop. 

Mina intervjufrågor har jag lagt till som bilaga 1. Till en början beskrivs intervjun med den 

polska lärarinnan i årskurs tre och observationen som jag genomfört i hennes klass därefter 

kommer den andra intervjun med lärarinnan i årskurs ett i den polska skolan i Polen. Efter de 

polska lärarna följer intervjun och observationen med den svenska lärarinnan i årskurs tre i 

skolan i Sverige samt intervjun med årskurs två läraren. Jag har valt att skriva dem var för sig 

för att det ska vara lättare att skilja på dem. Jag redogör för alla intervjufrågor i en 

sammanhängande text. Som jag nämnde tidigare kallar jag dem A, B, C och D.    

5.1 Intervju A  

Intervjun tog plats i en polsk skola i Polen, direkt efter en matematiklektion som jag 

observerade. Pedagog A är i medelåldern och har undervisat i över tio år på samma skola.  

Den mest givande arbetsmetoden enligt henne är då man kan se och hjälpa alla sina elever 

till en sådan nivå där ingen känner sig utanför. Eleverna ska ha en chans att uttrycka sig, 

utvecklas samt att ha tid att tänka till utan att de känner någon typ av press varken från lärare 

eller från andra elever i klassen. Som pedagog måste man kunna anpassa sin 

undervisningsnivå efter elevernas nivå menar hon. Meningen är att undervisningen skall vara 

så givande som möjligt för eleverna. Inlärningen ska ske stegvis och på ett varierande sätt så 

att eleverna inte tappar fokus eller sitt intresse.  

Arbetsmetoden varierar beroende på vad eleverna arbetar med för tillfället. När det gäller 

matematik och då främst de fyra räknesätten kan metoderna vara olika. Då läraren ska 

introducera något nytt och okänt för eleverna är det mycket viktigt att vara så tydlig som 

möjligt. Detta sker bäst genom gemensamma genomgångar samt att eleverna får vara med och 

räkna vid tavlan och visa samt förklara för varandra. Största delen av lektionen arbetar de alla 

tillsammans. Utöver detta måste läraren främst tänka på sitt språk och sätt att förklara olika 

problem. Detta måste dock anpassas så att eleverna känner sig bekväma eftersom inte alla är 

vana att kliva fram till tavlan. Där finns en rädsla för att bli utskrattad eller utpekad vid de 

tillfällen eleverna räknar fel. Läraren ser denna metod att få fram eleverna till tavlan som 

positiv eftersom mycket uppmärksamhet riktas åt dem och sedan hjälps de alla åt tillsammans 

att lösa uppgifterna. När som helst under lektionens gång får de ställa frågor då de inte förstår.  
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Lektionen är mer spontan än planerad även om de har en plan att gå efter. Meningen är att 

kunna jobba igenom övningarna i boken i en lagom takt så att eleverna hänger med och 

samtidigt förstår vad de gör för något. Innan varje lektion sker en kort repetition av vad de 

gjorde föregående matematiklektion. Läraren följer en lärobok som är gjord för lågstadiet (1-

3), utifrån den anpassar hon sedan själv sina uppgifter efter eleverna. Hon bestämmer själv 

hur mycket tid hon lägger på vissa övningar eftersom hon känner sin klass och vet vilken nivå 

de ligger på. Tid och upplägg bestämmer läraren själv. Många av eleverna är snabba medan 

andra behöver mer tid och hjälp. Pedagogen gör alltid en enkel planering till varje 

matematiklektion men lägger inte på något krav att allt ska klaras av innan lektionen är slut. 

Klarar barnen av ena punkten i planeringen går hon över till nästa och är planeringen inte klar 

följs den upp på nästa lektion.  

Det är en ganska stor klass och då är det viktigt att genomföra undervisningen så att alla får 

nytta av den. Lektionen är cirka 40-45 min och som lärare vill jag att de ska lära sig och få ut 

så mycket som möjligt ur lektionen, säger pedagog A. Ofta i början av lektionen sjunger hon 

en sång med barnen eller tränar på olika ramsor. Dessa sånger eller ramsor kan i princip 

handla om allt möjligt, ibland är det olika matematikmatematiksånger eller barnvisor. 

Lärarinnan påpekar att de ofta arbetar alla tillsammans, speciellt inför ett prov. Då är det 

viktigt att undervisningen är så givande som möjligt. I detta fall utgör repetition den större 

delen av lektionen. Eleverna tillfrågas eller bes att kliva fram till tavlan för att räkna 

tillsammans med de andra barnen. Alla hjälps åt, om de fastnar någonstans hjälper pedagogen 

till. Är det något nytt som ska introduceras sker en genomgång, annars arbetar de i sina 

matematikböcker. Efter ungefär halva lektionen sjunger de sånger igen eller ramsor, men 

främst tränar de olika tal bl.a. multiplikationstabellen som är grunden i årskurs tre. Pedagogen 

väljer spontant ut något tal som hon skickar ut till en av eleverna. Eleverna måste svara 

snabbt. Detta är en snabb ”lek” som eleverna älskar och samtidigt får de en snabb repetition 

på tabellen och lär sig den utantill. Undervisningen ska vara intressant och den ska ske i 

lagom tempo så att eleverna hänger med och förstår allt menar alla pedagogerna. I detta är 

dem överens. är bra.  

5.2 Observation A  

Observationen ägde rum i en polsk skola i Polen tisdagen den femtonde mars vid elvatiden 

och pågick under en lektion som varade i cirka 45 min. Det var ett intressant tillfälle. Själv 
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gick jag dit nervös men samtidigt mycket nyfiken och positiv eftersom jag själv inte vet hur 

skolan i Polen fungerar.  

Det var en lärare och hon hade 23 elever i sin klass. Klassrummet var relativt litet men alla 

hade gott om plats i alla fall. På väggarna hängde alfabetet och olika arbeten som eleverna 

gjort likaså de fyra räknesätten. 

Lektionen började med en kort sång om multiplikationstabellen, då väcktes ett minne hos 

mig, jag såg framför mig min tid då jag gick i skolan och min klass sjöng liknande sånger. 

När sången var slut tog barnen fram sina matematikböcker men innan de öppnade dem 

frågade läraren om vad de minns från förra lektionen och några elever fick berätta. Därefter 

öppnade eleverna sina matematikmatematikböcker och undervisningen startade. De skulle 

räkna multiplikation med uppställning (bilaga2). Läraren frågade eleverna om det fanns någon 

som kunde räkna på detta sätt och om de minns från vilket håll man börjar räkna. Många 

elever räckte upp handen, men en del av dem var fortfarande osäkra även om de har lite 

kännedom om hur man räknar. Alla elever kom ihåg att man började räkna med entalen först i 

uppställningen. Läraren bad eleverna komma fram tre och tre till tavlan, de fick varsin uppgift 

som de fick räkna ut inför hela klassen. Genast märkte jag att alla barnen var ivriga på att få 

komma fram till tavlan och visa att de kan. Det var intressant att se att de är vana.  

Tempot på undervisningen var lagom, efter varje avklarad övning frågade pedagogen om 

någon inte förstod, det förekom några elever då och då som inte helt greppade uträkningarna. 

Dessa elever blev uppmanade att komma fram till tavlan och genomföra några uppgifter 

själva tillsammans med pedagogen medan de andra satt tysta på sina platser och försökte 

räkna ut andra uppgifter.  

Dagen då jag var där skulle barnen ha med sig miniräknare, lärarinnans tanke var att 

barnen själva skulle kunna kontrollera om de räknat ut sina uppgifter rätt på ett snabbare sätt 

samt sakta och säkert minnas miniräknarens funktioner som de lärt sig tidigare. Efter ungefär 

halva lektionen avbröt lärarinnan med en kort paus eller ”lek”. Leken gick ut på att hon frågar 

slumpmässiga tal inom multiplikationstabellen och skickar iväg frågan till något barn som får 

svara så snabbt de kan. Barnen utmanade sig själva och verkade vilja bli bättre och bättre. Jag 

upplevde att eleverna kunde väldigt mycket av multiplikationstabellen, rättare sagt hela. 

Därefter fortsatte lektionen som innan pausen.  



 

20 

 

5.3 Intervju B  

Intervjun ägde rum i samma polska skola men i en årskurs etta. Pedagogen är en kvinna i 

medelåldern med nästan tjugo års erfarenhet inom läraryrket.  

I klass 1- 3 sker en basinlärning, det menas med att alla ämnen är sammankopplade med 

varandra. Det är först i de senare åren som ämnena blir uppdelade. Hon menar på att allt 

material ska vara konkret så att barnen ser och använder sig av det då de behöver. Materialet 

t.ex. olika spel, flanobilder, kulramar osv. ska fungera som ett hjälpmedel för barnen och 

utbudet ska vara relativt stort på grund av att barnen lär sig på olika sätt. Undervisningen sker 

på olika sätt beroende på hur barnen mår och vad de vill lära sig. Lektionen är genomtänkt 

och planerad, ibland mindre, andra gånger mer, eftersom pedagogen tror på att hon kan vara 

spontan i sin undervisning. Meningen med lektionen är att den ska vara så lärorik som möjligt 

och för att det ska ske måste undervisningen variera. Hon menar på att variationerna kan vara 

många, och dessutom måste man som lärare vara öppen för olika förslag både från barn och 

andra lärare. Alla har olika tips på en bra undervisning, även barnen kan ge exempel på hur de 

skulle vilja ha det. Ibland blir det lek eller grupparbeten andra gånger praktiska övningar och 

spel med ramsor. Många gånger är det kul med en brainstorming så att barnen kan få ut alla 

sina tankar kring ett ämne. Inom matematiken är det ett bra sätt, för ofta har barnen sina 

funderingar som då dyker upp. I klassrummet finns färgglatt material och hjälpmedel som 

hänger på väggarna t.ex. som bilder på plommon, äpplen som barnen själva kan flytta över 

och dela in och sedan räkna då de behöver vid lätta räkneuppgifter. Bilderna har magneter på 

baksidan som lätt går att flytta över från en sida till en annan. Detta hjälpmedel är praktiskt, 

kul och konkret, ett bra sätt till addition och subtraktion. 

5.4 Intervju C  

Denna intervju ägde rum via e-post eftersom pedagogen inte hade tid att träffas. Frågorna 

skickades iväg till pedagogen ungefär en vecka innan observationen skulle genomföras. 

Dagen efter fick jag svar på mina frågor, korta svar. Skolan ligger ute i en av Stockholms 

förorter.  

En bra metod som fungerar i min klass är att börja varje lektion med en genomgång av det 

som tagits upp på föregående lektion och det som ska göras nu. Metoden är bra för att då 

repeterar eleverna det de gjort och får större grepp om det de håller på med. Repetitioner har 

aldrig skadat någon anser pedagogen. Sätten är många, man måste bara hitta det som passar 
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bäst för ens klass och elever. Pedagogen själv påpekade att hon ibland väljer att ha en kort 

genomgång inför varje lektion för att kunna inleda elevernas arbete samt fråga dem om de 

finns några oklarheter. Hon menar att då ger hon barnen tid till att tänka ut vad de vill veta 

eller få svar på något som de undrar över. När eleverna ska börja på något nytt gäller det att 

inleda deras arbete på ett bra och givande sätt, därför blir genomgångarna längre och djupare. 

Genomgången är till för att klargöra och förklara nya problem och taluppgifter för eleverna. 

Efter den långa eller korta genomgången får de jobba vidare i matematikboken eller med 

några matematikövningar på papper. Matematikboken eller dessa övningspapper skall 

bekräfta det som eleverna nyss lärt sig eller fått förklarat för sig.  

När pedagogen planerar sin matematiklektion är det viktigast att göra den så intressant som 

möjligt så att eleverna inte tappar fokus. Meningen är att variera sin undervisning så mycket 

som möjligt. Barnen skall erbjudas en bra och varierande undervisning som underlättar 

inlärningen för dem och låter dem se att man kan lära sig en sak på olika sätt. Pedagogen 

menar också att det ska uppstå en dialog mellan elev och lärare samt mellan lärare och elev. 

 Undervisningen ska varieras på många sätt för att visa på att samma sak kan läras ut på ett 

mer kreativt och roligare sätt, mer intressantare än den gamla vanliga traditionella lektionen 

som går ut på att ha en kort genomgång och sedan låta barnen arbeta sida upp och sida ner i 

sina matematikböcker. Olika arbetsblad och praktiska uppgifter ökar elevernas 

färdighetsträning.   

5.5 Observation C 

Observationen ägde rum i en svensk skola i en förort utanför Stockholm onsdagen den sjätte 

april halv nio till halv tio på morgonen. Det var givande att vara där och kunna följa deras 

matematiklektion. Eleverna hade precis avslutat att skriva sina nationella prov så lektionen 

började med att gå igenom några svåra uppgifter. Detta för att visa barnen olika sätt att räkna 

och göra klart för dem hur man räknar just dessa svåra uppgifter. Uppgifterna handlade om 

hur man subtraherar flera stora tal i en uppställning. 

Pedagogen satte på smartboarden och under tiden pratade hon om de svåra uppgifterna. Hon 

skrev upp olika tal som uppställningar, både med addition och med subtraktion. Barnen 

ställde många frågor just vid uppställningen med subtraktion eftersom de inte visste hur de 

skulle räkna ut den (bilaga 3). När de gått igenom de uppgifter som var svåra tog pedagogen 

fram några arbetsblad som hon förberett precis innan lektionen börjat. Först delade hon ut 
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dessa papper sedan tog hon några minuter på sig att repetera med barnen hur de skall räkna. 

Det tog en stund att repetera tabellerna. Barnen arbetade enskilt med dessa papper efter den 

korta gemensamma genomgången. I klassrummet befann sig två lärare eftersom det var 32 

elever i klassen. Under den korta genomgången samt då pedagogen gick igenom de svåra 

uppgifterna efter nationella proven observerade jag eleverna och deras intresse och hållning. I 

början var de mycket ivriga men intressent sjönk nästan genast och hållningen sjönk ihop som 

en säck potatis. Då de skulle ge exempel på olika tal ökade intresset igen men då pedagogen 

visade hur man ska räkna fanns inte intresset kvar, de började småprata med varandra. Det var 

bara ett fåtal som lyssnade och visade engagemang. Då jag gick runt i klassen och tittade 

intressant på elevernas arbetspapper märkte jag att de har uppgifter upp till femmans tabell 

och att de kombinerar multiplikation med division eftersom de hör ihop ganska mycket. Runt 

om i klassrummet fanns olika färgglada inplastade papper med olika matematikramsor på, det 

var alla de fyra räknesätten på dem med en ramsa till vardera räknesätten. 

5.6 Intervju D 

Denna intervju tog plats i en svensk skola ute i en av Stockholms förorter med en kvinna i 

femtioårsåldern som har jobbat med barn i ca.24 år. Hon verkar vara en glad, utåtriktad och 

positiv pedagog med mycket kunskap som hon vill föra över till eleverna.  

Pedagogen anser att man måste jobba mycket brett, dvs. att följa upp det teoretiska med det 

praktiska och att många gånger upprepa samma sak så att alla elever får samma möjlighet till 

inlärning. Matematik är ett svårt ämne som kräver tålamod och förståelse och framförallt tid. I 

början är det lätt matematik, de fyra räknesätten går fort att lära sig. Men för eleverna i 1-3 är 

det nytt och då behöver lärare vara extra noga på att lära ut rätt eftersom det sedan följer med 

hela livet. Konkreta hjälpmedel är populärt och till stor hjälp. Får barnen ta och röra vid 

matematikmatematikproblemen, så får de större förståelse. Förståelsen ökar också då de 

tillsammans löser problem samt att de försöker lite själva och därefter får en lätt och bra 

förklaring till varför det blir just såhär. Läraren tycker att ett bra sätt är att kika in på 

lektion.se där man delar med sig och tar del av andra lärares synpunkter, idéer och tips till 

olika matematiklektioner. Där finns många olika matematiktips för alla årskurser, inte bara 1-

3.  

En sak som pedagogen påpekade var att inte bara begränsa sig till matematik inomhus utan 

även prova på och använda sig av ”utematematiken” dvs. att man räknar utomhus och tänker 
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på addition eller subtraktion då eleverna leker eller organiserar lekar som innehåller 

matematik. Även utanför skolan eller under andra lektioner stöter eleverna på matematik, så 

man kan säga att matematiken finns runtomkring oss hela tiden, menade den svenska 

pedagogen.  

Alla elever ska ha hört och gjort sig bekanta med aktuella matematiktermer, även geometri, 

som den nya läroplanen pekar på.  
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6 Analys 

Här nedan ska jag göra en jämförelse mellan de fyra lärarna. Med tanke på att jag utgått ifrån 

att göra en observation och två intervjuer i vardera land har arbetet en poäng. Jag ska jämföra 

intervjuerna och observationerna som jag gjort och samtidigt koppla detta till forskning och 

teorier som jag använt mig av tidigare. Detta kapitel är ordnat efter intervjufrågorna, en fråga i 

taget, därefter följer litteraturen. På samma sätt gör jag med mina observationer.  

6.1 Jämförelse mellan intervju A, B och C, D 

Vilket arbetssätt anser du vara mest givande och varför? 

Denna fråga väcker säkert många tankar i en lärarens huvud eftersom arbetssätten är många 

och olika. Varje lärare har just sitt sätt som de flitigt följer. Frågan kan vara svår att svara på 

eftersom många lärare kan tänka sig svara så som de skulle vilja arbeta, inte som de arbetar.  

Både de polska och svenska pedagogerna satte inget speciellt ord på vilket arbetssätt eller 

lärostil de använder sig av och vilket av dem som är mest givande när det gäller matematik. 

De tycker att det är svårt att undervisa på ett sätt som passar alla. Pedagogerna påpekade 

tydligt att gemensamma genomgångar är viktiga och att de alla använder sig mest av detta 

arbetssätt eftersom då är förhoppningsvis hela klassen med. Detta överensstämmer med det 

som Dysthe (2003) talar om att grundsynen på lärande är vår inre motivation och vårt 

engagemang. Dysthe menar också att varje individ är naturligt motiverad då de ska lära sig 

något nytt. De fyra sinnena, syn, lukt, hörsel och känsel, utgör en viktig del av inlärningen 

(Johansson, 2007:13), även om man inte alltid tänker på det.  

Pedagogerna menade på liknande sätt om att vid introducering av ett nytt avsnitt gäller det 

att planera en ganska lång genomgång samt ha tid för vidare repetitioner för att de nyinlärda 

kunskaperna ska befästas ordentligt. De två matematiklektionerna jag var på handlade om 

multiplikation. Lektionen började med antingen en repetition av föregående lektion eller en 

genomgång av något nytt. I intervju A påpekar den polska pedagogen att som lärare ska man 

kunna se alla elever samt att ha en öppen relation till dem så att ingen av dem känner sig 

utanför. Detta hänger ihop med det som Olga Dysthe menar i sin bok Dialog, samspel och 

lärande (2003) att just inlärningen sker bäst genom att lyssna, läsa, skriva och tala. Därför 

skall nivån på inlärningen kunna vara så anpassad som möjligt menar Gudrun Malmer (2002) 
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och undervisningen skall ske i elevernas tempo och deras intresse ska lyftas fram så att 

undervisningen inte blir tråkig och att barnen inte tappar fokus så lätt.   

Den polska pedagogen i intervju B menar att arbetssättet måste kunna varieras, detta var 

även de svenska pedagogerna inne på då jag besökte skolan. Pedagogerna var överens om att 

ett varierat arbetssätt minskar risken för att undervisningen blir tråkig och att eleverna tappar 

fokus men det visade sig vara annorlunda i praktiken. Det verkade vara så att de pratade om 

hur de skulle vilja ha det istället för hur det är och hur de gör. I boken ”Bra matematik för 

alla” (2002) menar Malmer att det är viktigt att bjuda barnen på en ”aha upplevelse”. En 

sådan upplevelse förekommer då eleverna lär sig något nytt eller något som de funderat över 

men inte kunnat lösa. Pedagog A var mycket inne på detta och via observationen i hennes 

klass fick jag se det. Eleverna var mycket nyfikna och upptäckte nya lösningar och svar. 

 Det bästa arbetssättet enligt dessa fyra lärare är då alla elever får vara med när pedagogen 

har en genomgång och är lyhörd. Det sociokulturella perspektivet menar att vi måste kunna se 

och lägga största fokus på ”människan i världen” och inte på ”människan och världen” 

(Riesbeck, 2000:31) eftersom detta ger oss människor en annan syn på världen.   

 

Hur gör du själv? 

Arbetssättet varierar mellan pedagogerna men med vissa likheter. Alla pedagoger menar att 

eleverna lär sig bäst då de gemensamt och alla tillsammans i klassen har genomgångar samt 

då de arbetar mestadels av lektionen tillsammans, även i matematikboken. Vygotskij 

framhåller att det väsentliga i barnens intellektuella utveckling sker då praktisk aktivitet och 

problemlösning samarbetar med talet, det vill säga då barnen lär sig hantera och förstå 

symboler och tecken (Riesbeck, 2000:33). Det sociokulturella synsättet menar att barnet 

behöver en vuxens hjälp för att kunna utvecklas främst när det gäller begreppsbildning och 

konstruktion av egna begrepp (Riesbeck, 2000:35). Repetitionsgenomgångarna är för det 

mesta lika långa för alla fyra pedagogerna. Däremot när det handlar om ett nytt avsnitt 

introducerar de polska pedagogerna det längre tid för sina elever. Att introducera något nytt är 

viktigt påpekar Malmer. Detta stämmer med det hon skriver om i sin bok att poängen med 

matematiklektionen är att barnen skall kunna få en aha-upplevelse i samband med att de ser 

samband som de inte uppmärksammat tidigare genom en muntlig förklaring (Malmer, 

2002:27). Pedagogerna i Polen låter sina elever få prova på, testa sig fram samt visa sina 

uträkningar på tavlan. Detta kan jämföras med de svenska pedagogerna som använder sig av 
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att skriva och visa på en stor tavla, smartboard, där eleverna får komma fram och visa. 

Pedagogernas syn på deras egna arbetssätt blev tydligare då jag slog samman intervjun och 

observationen som jag gjort med dem. Forskaren Piaget menade att varje individ ska låtas 

upptäcka saker på egen hand, de ska ledas främst av sin nyfikenhet eftersom varje barn tar in 

information då de är aktiva inte som passiva varelser (Säljö, 2000:61). Detta stämmer bra 

överens med vad de fyra pedagogerna tyckte i sina intervjuer. Barnen måste få prova sig fram 

på egen hand efter en stor genomgång för att se om de verkligen förstått vad läraren nyss gått 

igenom. Pedagog A tycker att det är bra att hon arbetar tillsammans med barnen men under 

arbetet låter hon dem tänka själva och komma fram till ett svar. Hon menar att de lär sig bättre 

på detta sätt. Pedagog C anser samma sak som A med tillägget att hon finns där då eleverna 

har någon fundering kring ett tal eller uträkning. Detta för att hjälpa till eftersom det finns 

elever som behöver längre tid på sig för att förstå.   

Pedagog A, B och D menar att språket är en viktig del i undervisningen det vill säga hur vi 

pratar särskilt tonen och vårt ordförråd är speciellt viktiga. Lärare måste vara medvetna om 

vilken viktig funktion språket utgör i matematikundervisningen menar Malmer (Bra 

matematik för alla, 2002:45), det gäller inte bara textuppgifter utan också själva 

genomgångarna. Olga Dysthe (2003) påpekar även hon att språket är viktigt för elevernas 

lärande. Lärandet sker bäst via elevernas samspel och deltagande, därför är lärarens språk 

extra viktigt. Eleverna måste förstå för att kunna gå vidare i arbetet.  

Pedagogerna, främst D, understryker att deras språk och de själva måste vara väldigt 

tydliga med eleverna så att de kan vara säkra på att eleverna förstår och inte gissar sig fram 

till svaren. Många lärare väljer att förenkla de matematiska begreppen t.ex. från addition till 

istället plus för att eleverna lättare ska förstå. Risken blir då att eleverna lär sig fel, därför är 

det bättre att på en gång lära barnen rätt begrepp eftersom barn är intelligenta varelser 

(Malmer, 2002:49).  

I matematikundervisningen är det inte bara lärarens språk som räknas. Här utgör också de 

sociokulturella erfarenheterna och barnens upplevelser en viktig roll för deras språkliga 

utveckling (Riesbeck, 2000:33). Med hjälp av lärarens bra kunskaper i språk och rätt 

användning samt via matematiska samtal har eleverna chans att förbättra sitt matematiska 

språk och sin förståelse för matematiska begrepp (Kursplan med kommentarer, 2008:12). 

Detta stämmer överens med det som den polska lärarinnan (A) gjorde i sin klass. Även den 

svenska (D) gjorde liknande på liknande sätt.   
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Pedagog C väljer ofta ut övningspapper som kan bekräfta det som genomgången på tavlan 

handlat om eller om det inte finns några bra papper låter hon eleverna jobba enskilt i sina 

böcker. På liknande sätt gör även pedagog B då eleverna hunnit göra klart snabbare än vad 

hon tänkt. C påpekar att det är svårt att hitta något bra material som stimulerar och 

uppmuntrar barnen till lärande även om hon använder sig av internetsidan lektion.se, medan D 

hänvisar just till denna hemsida eftersom man kan hitta bra tips och idéer där.  

Vid genomgångarna får barnen ibland komma fram och visa något på smartborden men för 

det mesta är det bara pedagogen som använder den och barnen får hitta på olika tal till olika 

exempel. Gudrun Malmer tar upp i sin bok att barnen skall erbjudas den bästa möjliga 

kunskapen inte den mest möjliga för genom det ökar barnens lust att lära (Bra matematik för 

alla, 2002:42). Det som Malmer påpekar stämmer med det jag fick veta i intervjun med 

pedagog A och även B som jag sedan fick bekräftat under observationen i klassrummet. De 

följde sin korta planering som var baserad på en lärobok som är gjord för årskurserna 1-3. Det 

spelade inte så stor roll för dem om eleverna inte blev klara med den gjorda planeringen för 

lektionen eftersom de fortsatte vid nästa lektion. Enligt den polska kursplanen från 2007 är det 

lärarens roll att säkerställa varje elevs villkor för utveckling av matematiska förmågor och 

möjligheter.  

Pedagog C gjorde på motsvarande sätt, hon hade en planering som hon gjort själv med 

hjälp av olika lektionstips från andra samt internet. Barnen behövde inte bli klara med sitt 

arbete men det vore bra om de blev det. Detta går att koppla till den kognitivistiska teorin om 

lärande som innebär att eleverna behöver en utgångspunkt i sin undervisning. De behöver se 

ett undervisningsmönster för att kunna förstå den information de får och sedan bearbeta den 

samt att skapa sig en egen förståelse kring den information de nyss fått höra. Pedagog A och 

D anser att eleverna får ut mest av att arbeta tillsammans vare sig det är övningspapper eller i 

matematikboken. Eleverna kliver fram till tavlan och räknar högt för varandra och löser 

uppgifterna tillsammans och pedagogen finns där som stöd. Som elev måste man vara 

känslomässigt stark för att kunna klara av problemlösningarnas svårighetsgrad och det visar 

på att man kan hantera sitt beteende på ett rationellt sätt även om de är negativa (Beata Kut, 

2002-2011). Eleverna är vana att kliva fram och det är bra, för att genom att gå fram till tavlan 

får de den uppmärksamhet som de behöver. Lusten att lära förbättrar den djupa förståelsen 

(Malmer, 2002:42). 
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Båda lärarna har intressanta tankar om inlärning och båda sätten kan vara bra i olika 

situationer beroende på hur ens klass är. Att kunna lösa matematiska problem samt hantera 

dem kräver en hög nivå av känslomässig mognad från barnen. I varje matematisk 

problemlösning finns det en svårighetsgrad, och att lösa uppgiften visar på att eleven klarat av 

den svårigheten (Beata Kut, 2002-2011). 

 

Vad tänker du på när du planerar en matematiklektion? 

Alla fyra pedagogerna anser att lektionen är väldigt viktig och att den ska vara både 

intressant, rolig och givande. Det är bäst när lektionen kan varieras på olika sätt och att man 

inte bara arbetar i matematikboken. De polska pedagogerna, A och B, menade på att deras 

lektioner är mer spontana än planerade. De svenska pedagogerna, C och D, har däremot en 

annan syn på lektionens planerande. De anser att en lektion ska vara relativt planerad så att 

både eleverna och läraren vet vad som gäller, men däremot behöver den inte vara så detaljerad 

utan kan vara spontan också. Detta kan knytas an till det Säljö skriver om planering. I 

undervisningen är det lärarens roll att förklara för eleverna hur de ska förstå sin omvärld och 

hur den fungerar. Därför är det viktigt att lektionen är delvis planerad så att barnens tankar får 

plats i den planeringen om det är möjligt så att det inte bara är läraren som leder (Säljö, 2000). 

Pedagog A gör bara en lätt och enkel planering som hon använder som stöd utifall att barnen 

skulle jobba igenom allt snabbare än hon tänkt sig. På liknande sätt gör B, hon har till sin 

hjälp en stor handbok som varje lärare i årskurs 1-3 har i Polen. Den svenska läraren C har 

alltid hela lektionen fullt ut planerad men dock inte så detaljerad, utan väldigt enkelt planerad 

det har inte D för hon ligger någonstans emellan de polska pedagogerna samt den svenska. 

Hon blandar sina arbetssätt utefter det som passar. Ena gången är hon mer planerad och har 

tagit hjälp av handboken medan en annan gång är lektionen spontan. Hon provar sig fram och 

diskuterar olika tips med sina kollegor på jobbet.   

Meningen i undervisningen är att ge barnen en helhetsbild av det dem lär sig, så att de ser 

och förstår helheten samt stärks i sitt lärande (Krawczyk 2009). Lektionen skall vara lugn och 

inte stressa upp eleverna menar dessa pedagoger. Vi tjänar inget på att vi kör igenom 

lektionen så snabbt som möjligt utan att barnen förstår något, menar den ena polska 

pedagogen. Roger Säljö beskriver att i det sociokulturella perspektivet är det inte troligt att 

elevernas egna aktiviteter ska leda till att de själva ”utforskar” olika abstrakta kunskaper om 

omvärlden utan att någon vuxen finns där med dem (Säljö, 2000:62).   
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Det är alltid bra att fräscha upp elevernas minne med att repetera föregående lektion när 

det handlar om multiplikationstabellen som eleverna arbetar med menade pedagog A och C. 

Hon (A) blir inte orolig om barnen inte hinner med planeringen utan fortsätter med den dagen 

efter. Tempot är lagom, det viktigaste att barnen hänger med och skaffar sig förståelse och 

hinner fråga det de undrar över. Det stämmer överens med kognitivismen som menar att 

elever inte är passiva varelser som tar in information och olika kunskaper utan det är just 

genom aktivitet som de skaffar sig sin egen förståelse och bild av omvärlden som de lever i 

(Säljö, 2000:56). Somliga elever kräver en långsammare inlärning medan andra behöver 

utmaningar och behöver stimuleras med svårare eller snabbare tempo menar Gudrun Malmer 

därför kan alla barnen inte lära sig på samma sätt (Malmer, 2002:28). Lika tempo för alla kan 

orsaka att hela undervisningen blir kvantitativ och inte kvalitativ 

Det jag förstår utav alla intervjuer är att pedagogerna pekar på att det ska uppstå en dialog 

mellan elev och lärare och mellan lärare och elev, och det hänger även ihop med det som den 

ena polska pedagogen menar med sin undervisningsmetod. I de svenska klasserna uppstår 

dialog vid genomgångarna och då de frågar något. Annars jobbar de själva och enskilt för det 

mesta. Att jämföras med att det i de polska klassrummen uppstår dialog mellan eleverna och 

läraren då de arbetar alla tillsammans med de givna uppgifterna. De har mer utrymme för 

dialog. Detta är i överenstämmelse med forskaren Olga Dysthe (2003:52) som menar att 

kunskap, mening och förståelse skapas genom interaktion med andra. 

  

Hur varierar du matematikundervisningen så att eleverna inte tappar fokus? 

Det finns många sätt att variera sin lektion på menar lärarna men det kan vara svårt uttryckte 

sig den ena svenska läraren. Lektionen beror på vad man gått igenom med barnen tidigare. 

Alla lektioner är cirka 45-50 minuter men dessa minuter varieras på olika sätt i de här 

klasserna.  

Den polska pedagogen A menar att man som lärare måste hålla igång eleverna hela tiden 

på ett bra sätt. Hon pekar på att undervisningen inte måste vara helt planerad utan att man kan 

även vara spontan. Däremot är det viktigt att ha koll på barnen och se vad de behöver, så att 

man kan variera eller ta en ”paus” om det behövs bara för att bryta av det jobbiga för tillfället. 

Författarna till boken Ett klassrum som lockar (2007:32) tar upp detta eftersom de anser att de 

elever som är stillasittande en längre tid och där koncentration är på topp inte kan hålla sig 

”vakna” så länge. Då sjunker vakenheten och koncentrationen och då blir det svårare att ta in 
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mer information och kunskap. Därför ligger det i lärarens ansvar att på något vis pigga upp 

sina elever. Ett bra sätt enligt författarna till boken är att göra en kort rörelseaktivitet 

exempelvis en sång där de pumpar in syre i blodet vilket gör att man känner sig piggare. Allt 

som dessa barn tar in, det vill säga all kunskap, konstrueras av dem själva eftersom ingenting 

finns lagrat i varje individ utan det är vi själva som lagrar erfarenheter och kunskaper under 

hela vårt liv utifrån det vi ser, hör och tar till oss (Säljö, 2000). 

Eleverna ska känna trygghet och säkerhet och att de inte känner sig tvingade till något, 

undervisningen kan göras rolig och intressant. Den schweiziske forskaren Piaget anser att 

varje individ och dess intellekt ska ligga i fokus i allt vi gör och planerar (Säljö, 2000:49). Via 

bland annat sånger, lekar och olika matematikövningar fångar eleverna upp viktig och 

användbar information som de kan ha nytta av. Den kognitivistiska inlärningsteorin enligt 

Jean Piaget handlar om att allt lärande är en aktiv konstruktionsprocess där barnen lär sig att 

ta emot, tolka och koppla rätt information med det som de redan vet (Dysthe, 2003:36). 

Sångerna mitt i lektionen är ett bra sätt att ändra tankarna under en stund så att barnen samlar 

nya krafter till resterade matematikundervisning. Att erbjuda eleverna att räkna vid tavlan och 

visa att de kan är ett bra sätt att ge dem uppmärksamhet som de behöver. Eleverna får vara 

med i genomgångarna och vara med och tycka till vad de vill göra under lektionen. De får 

även säga om de tycker det är givande och under samma tema som de just arbetar med.  

6.2 Jämförelse mellan observation A och C 

Observationerna var intressanta och klassrummen liknande varandra en aning. Antalet elever 

skildes däremot åt. I observation A fanns det 24 elever och en lärare medan det i B var 32 

elever och två lärare.  

Dagens skola utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Roger Säljö, (2005), 

menar att alla individer tillgodogör sig egna kunskaper och färdigheter. Detta stämmer 

överens med båda pedagogernas uttalanden, observationerna och det som pedagogen 

Vygotskij pratar om. Han menar att vi människor använder oss av olika typer av verktyg det 

vill säga resurser för att skaffa oss kunskap (Säljö, 2000). Det kan t.ex. vara intellektuella 

resurser som hjälper oss att förstå vår omvärld.  

Observationen klargjorde för mig och väckte mina tankar. Då jag gjort båda 

observationerna frågade jag mig varför de polska barnen inte har något laborativt material 

medan de svenska har så mycket? Behöver de det? Kan de använda sig utav det? Det polska 
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klassrummet har inget laborativt material alls jämfört med det svenska där pärmar med 

elevernas arbeten samt spel och läseböcker låg på hyllorna och i skåpen. Det förvånade mig 

eftersom de svenska barnen såg detta material överallt i klassrummet. De hade fritt fram att 

använda sig av det när de kände behov. Detta arbetssätt, laborativt material, associeras främst 

till nybörjarundervisning eller för de eleverna med låg prestationsförmåga för att de ska kunna 

få hjälp på ett annat sätt och därigenom kunna förbättra sina kunskaper och sin prestation 

(Malmer, 2002:92). 

De polska barnen hade bara miniräknare till godo men inte alltid, eftersom de främst skulle 

lära sig räkna i huvudet för att sedan kontrollera på miniräknaren. Här fungerade 

undervisningen på ett gammalt och mer traditionellt sätt som det var förr, med krittavla, 

vanliga små bord som bänkar till barnen, inga speciella hjälpmedel. Detta att jämföras med 

den svenska klassen som har nya tekniska prylar och bl.a. en smartboard, mycket laborativt 

material och moderna bänkar.  

Många skolor i Polen går fortfarande efter det gamla traditionella sättet att undervisa, samt 

att de inte använder speciell materiel till sin undervisning. Denna undervisning liknar den som 

en gång i tiden fanns i Sverige. Boken Alla barn har särskilda behov (Bergström, 2001:68) tar 

upp att fram till 1980 undervisade lärare utifrån att alla barn lär sig på samma sätt, det var så 

kallad katederundervisning.  

Under lektionernas gång räknade båda klasserna tal ur multiplikationstabellen, de svenska 

hade ett arbetshäfte med roliga uppgifter och de polska arbetade med sin lärare i 

matematikboken. Vi lärare måste tänka på hur vi överför kunskap åt de mindre. Det finns så 

mycket att tänka på i all vår undervisning. Undervisningen kan se ut på olika sätt beroende på 

vad man gör. En del kan tycka att jobba tillsammans inte är så bra eller tvärtom att eleverna 

jobbar enskilt, medan andra kan tycka att båda sätten är bra. Roger Säljö pratar om 

överföringsmetaforen i sin bok Lärande i praktiken (2000:48) där han klargör hur viktigt det 

är att tänka på hur lärare överför kunskap och färdigheter från de som kan, det vill säga de 

vuxna, till de som kan mindre, barnet. De elever som räknade i boken med läraren kunde hela 

multiplikationstabellen, ända upp till nian. Andra kunde upp till femman men använde sig av 

en tabell som visar rätt svar om de inte kunde. Barnen i de båda skolorna var duktiga på sitt 

sätt, den svenska hade mer flyt med division men hade lägre kunskap om att förstå och kunna 

multiplikationstabellen samtidigt som de polska var tvärtom.  
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Pedagogen Vygotskij anser att Piagets teorier visar på att barnet från början är en autistisk 

varelse som sedan övergår till att vara en social. Här stämmer inte deras teorier överens 

eftersom Vygotskij själv påpekar att barnet redan från början är social och det sociala fylls ut 

med hjälp av dialog med andra (Vygotskij, 1934:10-11). Eleverna i dessa två klasser är 

mycket pratiga men är ändå ivriga att lära sig mer, speciellt de polska barnen då de ska få 

komma fram till tavlan, det vill alla. Detta jämfört med de svenska barnen som inte är så vana 

i att arbeta på detta sätt. Här leder läraren vid tavlan och barnen sitter på sina platser.  
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7 Sammanfattande diskussion 

Mitt arbete bygger på en jämförande analys av fyra pedagogers arbetssätt, två i Sverige och 

två i Polen. Jag har använt mig av och utgått ifrån Lev Vygotskijs och Jean Piagets teorier om 

det sociokulturella och kognitivistiska synsättet. Detta eftersom dessa synsätt ännu är aktuella 

i dagens skola. Denna studie har varit ett mycket givande arbete för mig och det har varit 

intressant att ta reda på mer information om undervisning och arbetssätt i den polska skolan 

och skapa djupare kännedom om den svenska skolan.  

Själv har jag gått i en svensk skola och aldrig tyckt illa om undervisningen i den, därför 

drogs jag till att skapa mig en egen uppfattning om den polska skolan som jag hört så mycket 

om under min barndom. Under hela min skoltid har jag alltid varit nyfiken hur mina 

kusiner/släktingar har det i Polen och hur deras skola ser ut. Mitt intresse av undervisningen i 

den polska skolan har alltid varit där, därför när jag nu har tillfälle vill jag gärna undersöka 

och skriva om det.  

Arbetet har visat att det finns skillnader i lärandet i dessa länder vilket jag inte trodde när 

jag påbörjade arbetet. Det var två skolor som jag bestämde mig för, i de skolorna var det två 

lärare på varje som jag intervjuade. När jag nu är klar kan jag säga att det finns både likheter 

och skillnader. Alla fyra pedagoger lyfter fram att gemensamma genomgångar är något som 

alla elever behöver och som är en del av ett bra arbetssätt, vidare är de överens att 

uppmuntring och att anpassa lektionerna ska vara i centrum för att eleverna ska kunna hålla 

fokus så långt som möjligt.  

Som jag nämnt ovan finns det även skillnader i pedagogernas arbetssätt. I de gemensamma 

genomgångarna får barnen i Polen vara med aktivt och även komma fram till tavlan och lösa 

uppgifter själva eller med hjälp av de andra.  I de svenska skolorna, som jag besökte, är det 

däremot begränsat med att komma fram till tavlan, här sitter alla kvar på sina platser och 

läraren står framme vid tavlan. De polska pedagogerna är mer spontana i sin undervisning, de 

planerar den inte så noga. Enligt dem gör det inte så mycket om eleverna inte hinner klart 

någonting som de påbörjat tillsammans eftersom det kan de göra klart nästa lektion. Det finns 

alltid tid till det. I Sverige planerar pedagogerna mer än i Polen. Hela lektionen är inte 

planerad fullt ut, det kan förekomma mer spontana infalla också men inte i lika stort mån.  

När jag satt i dessa två klassrum under observationerna räknande jag även barnen och fick 

det till 23 i det polska respektive 32 barn i det svenska. Det som förvånade mig och gav mig 
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funderingar var att den polska pedagogen var själv som lärare i klassen medan i den svenska 

klassen var de två, en lärare och en fritidspedagog som hjälp.  

Utifrån mina frågeställningar har jag lärt mig en del samt skapat en bättre bild av olika 

arbetssätt i dessa skolor. Varje lärare har sitt sätt att lära, alla har sitt arbetssätt som de följer 

flitigt även om de inte alltid kan sätta ord på vilket arbetsätt. Pedagogernas sätt att tänka är 

väldigt intressant och lärorikt för de har rätt på sitt sätt samt att de vill barnets bästa. Därför 

anpassar de sin undervisning efter sina elever. Dessa fyra pedagoger är engagerade och vill ge 

barnen den bästa möjliga undervisningen så att de får en bra grund inför sina kommande år. 

Genom detta arbete kom jag fram till att pedagogerna i stort sett använder sig av liknande 

arbetssätt, bara att de uttrycker sig på olika sätt.  

I båda länderna börjar den seriösa undervisningen i årskurs ett där eleverna redan har stora 

krav på sig själva. De är engagerade, nyfikna och ivriga på att lära sig något nytt och de vill 

lära sig allt. I både Polen och Sverige utökar barnen sitt matematiska vetande, de lär sig 

baskunskaperna det vill säga de fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation samt 

division. Detta ligger till grund för all matematik som sker under de senare årskurserna och 

utanför skolan då de ska leva och kunna till exempel ta hand om sin ekonomi eller jobba. 

Jag hoppas på att den nya läroplanen samt det nya betygsystemet kommer att påverka 

barnens intresse för skolan och just matematiken eftersom ämnet är viktigt i våra liv. I Polen 

ställer eleverna själva höga krav på sig för att uppnå målen. I Polen har en relativt ny 

skolreform trätt i kraft. Den innebär att skolorna ska få ett pedagogiskt stöd, samt andra 

institutioner också inte bara skolor. Stödet ska riktas till de som behöver det mest och lärarna 

ska kunna se till de individuella behoven hos barnen. 

I mitt arbete ville jag förhålla mig neutralt till min analys av dessa lärare eftersom det är 

lätt att ta en lärares sida bara för att man tycker den ena verkar bättre än den andra. Alla 

arbetssätt har något bra i sig och det måste man kunna se och lyfta fram. När jag tänker 

tillbaka till min tid i skolan hade jag det bra och jag lärde mig mycket, undervisningen var 

varierad och intressant. Kraven stod högt på oss elever, mer än i andra skolor. Ibland såg jag 

det som orättvist men sedan började jag förstå att det var just dessa krav som gav mig en fin 

och säker grund för mitt framtida liv och studier. 

När jag kom till skolan i Polen klarnade min bild av den polska skolan. Jag har alltid trott 

att nivån är väldigt hög och att pedagogen använder något speciellt material för att eleverna är 

så duktiga, men så var inte fallet. Däremot arbetar läraren väldigt enkelt och fridfullt med de 
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unga eleverna och kravet ligger lite dolt under ytan, men det finns där och genom lärarens 

pedagogiska kunskaper når det ut till de unga.  

Genom min observation på skolan fick jag klart för mig att nivån kanske är lite högre än i 

den svenska skolan. Barnen kunde genomföra olika multiplikationsoperationer på alla tabeller 

upp till nian men var även duktiga på division. De svenska barnen kunde division väldigt bra 

men däremot var de mindre bra på tabellerna upp till femmans tabell och använde sig även av 

lite hjälpmedel. Detta kan betraktas på olika sätt eftersom den ena skolan inte är sämre än den 

andra men nivåerna är olika.   

Som avslutning kom jag fram till att lärarnas arbetssätt innehåller några skillnader men 

även likheter. De har liknande synsätt men utför dem på olika sätt. Deras arbetssätt varierar 

inte bara mellan de båda länderna, utan även från pedagog till pedagog inom landets gränser, 

då även i Polen. Trots detta känner jag att de människor jag träffat fortfarande ligger på högre 

nivå inom matematik än jag gör, men kan variera från person till person.  
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9 Appendix 

Bilaga 1 Intervjufrågor 

Vilket arbetssätt anser du vara mest givande, varför? 

Hur gör du själv? 

Vad tänker du på när du planerar en matematiklektion? 

Hur varierar du matematikundervisningen så att eleverna inte tappar fokus? 

 

Bilaga 2 Matematikövningar i klass 3, Polen 

   129    1089 

*     8 *       4 

-------- --------- 

 1032    4356 

 

Bilaga 3 Matematikövning under ett prov i Sverige 

   240 

   130 

     40 

-    20 

--------- 

En liknande uppgift från nationella provet i klass 3, en klurig uppgift som barnen inte visste 

hur de skulle räkna ut. Läraren vill förklara för eleverna att det inte går att räkna detta med en 

uppställning som ser ut på liknande sätt.  

 

Bilaga 4 Intervjuer 

Intervju med pedagog A  

Plats: Polen 

Dag och datum: tisdag, 15/3-2011 

Tid: ca.30min 

Hjälpmedel: Anteckningsblock och penna 

 

Intervju med pedagog B 

Plats: Polen 

Dag och datum: måndagen 17/10-2011 

Tid: ca.20min 

Hjälpmedel: anteckningsblock och penna 
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Intervju med pedagog C 

Plats: Sverige 

Dag och datum: onsdag 6/4-2011 

Tid: -  

Hjälpmedel: E-post 

 

Intervju med pedagog D 

Plats: Sverige 

Dag och datum: onsdagen 2/11-2011 

Tid: 20min 

Hjälpmedel: anteckningsblock och penna 

 


