Mattelärare i Stockholm bygger hotell!

Av: Margareta Oscarsson, Mait Adegård
Stockholms stad satsar på att utveckla undervisningen i matematik. I samband
med detta inbjöds storylinegrundaren och gurun Steve Bell från Skottland in
för att genomföra en tvådagars kurs för matematiklärare i Stockholm.
Närmare fyrtio entusiastiska lärare ville veta mer om hur man kan integrera
matematik med andra ämnen och hur man kan se matematikens nödvändighet
i vardagen.
Det hela började med att deltagarna
tillsammans fick bygga ett hotell som
fick namnet Romb Star Hotel. Redan där
var tankarna kring matematik i full gång
deltagarna kunde med lätthet se vilka
strävansmål vi skulle kunna arbeta mot.
Hur många våningar har hotellet?
Hur ska vi numrera dem?
Finns det någon logik?
Hur många fönster?
Kan vi se alla fönster?
Vilka geometriska former har man
använt i bygget?
Efter paus fick alla brainstorma kring
vilka olika yrken som kan behövas på
Romb Star Hotel. Några exempel var
portier, städare, chef, hovmästare, ITansvarig. Därefter var det dags att välja
bland dessa yrken, tillverka sin egen
karaktär och bli en av personalen.
Det innebar mer matematik i form av frågor som:
Vem är äldst av alla?
Hur mycket äldre är Papin än Nathalie?
Vem tror ni tjänar mest av dessa personer?
Hur mycket tjänar en kock/somelier tror ni?
Är det ok tycker ni?
Sätt upp personalen i ordning från den som tjänar mest till den som tjänar minst.

Nästa uppgift blev att ta sig an frågan: Hur ser en dag i en persons liv ut? Skriv upp
ett dygn med tidsangivelser.
Ex: Ia Lindberg IT ansvarig på hotellet
6.00 vaknar
6.15 duschar
6.30 äter frukost och läser DN
7.00 gör sig i ordning för att promenera till jobbet
7.30 tar en promenad till sitt arbete på Romb Star Hotel
8.00 tar en kopp kaffe och läser sina mail
8.30 möte med ledningsgruppen …
Därefter fick deltagarna i uppgift att designa ett rum på hotellet.
Hur stort behöver rummet vara?
Vad behöver finnas i ett hotellrum?
Deltagarna arbetade tillsammans i par och gjorde ritningar utifrån en gemensam
skala. Helt plötsligt hade vi 20 olika rum på hotellet och fler matematiska frågor
dök upp.
Så anländer ett gäng på 27 personer till hotellet. Kan ni ge oss ett förslag på hur vi
kan bo? Vad kostar det?
Får vi någon grupprabatt?
Vid andra dagens sammanfattning fastslogs att vi kunde få in alla strävansmålen i
matematik. Deltagarna var mycket positiva och såg fram emot att få ta tag i
planeringen av en egen Storyline.

Vad kan då Storyline bidra med till
matematikundervisningen?
Storyline är ett ämnesövergripnade arbetssätt
där läraren lägger in undervisningen och de
kursplanemål som man vill fokusera på i en
storyline/berättelse.
Läraren har en tydlig plan för berättelsen
men elevernas inflytande och delaktighet är
stort inom varje kapitel där de med sin
kreativitet skapar karaktärer och platsen för
storyn. Berättelsens ram skapar möjligheten
för elevernas karaktärer att möta och lösa
många olika reella problem under arbetet
t.ex. matematiska problem i ett naturligt
sammanhang. Detta främjar
kommunikationen mellan eleverna då det
finns ett naturligt behov av att diskutera
olika sätt att lösa problem som uppkommer inom berättelsens ram. Eleverna måste
formulera sitt matematiska tänkande så att andra förstår och de är intresserade av
att ta del av andras lösningar.
Eleverna upplever att de har inflytande över arbetet och de känner delaktighet i
det som pågår eftersom alla elever är viktiga via sina karaktärer i Storylinen.
Eleverna känner sig därför delaktiga och motiverade till att vara kreativa och
utveckla berättelsens förlopp.
Under en storyline är det också lätt att variera undervisningen då varje Storyline
är unik. Läraren har sin plan/struktur och vet hela tiden vad som ska hända men
eleverna utforskar varje kapitel, varje nyckelfråga och finner lösningar på en
mängd olika sätt.
Under en Storyline sker lärandet alltid i ett socialt sammanhang och man bygger
på elevernas förkunskaper och utgår från vad eleverna redan vet. Man utmanar
dem att upptäcka, utforska, reflektera samtala och handla. Eleverna blir inte
instruerade utan utmanade! Därigenom stärks deras handlingskompetens eftersom
deras kreativitet och argumenterande värdesätts vilket bidrar till att stärka
självkänslan och kompetensen i att lösa problem.
Men framför allt sker matematikundervisningen i ett naturligt sammanhang där
eleverna löser de kontextuella problem som uppstår i berättelsen. Eleverna har
roligt och lärandet blir lustfyllt. Under workshopen fick deltagarna diskutera
och lista vilka matematiska områden man skulle kunna arbeta med under en
storyline om ett hotell. Deltagarna fann att de skulle kunna integrera samtliga
områden.

Stockholm stad satsar stort på matematik inom flera områden varav ett är att lyfta
kommunikation och verklighetsanknytning. Därför kommer Steve Bell tillbaka i
september för ytterligare en tvådagarskurs.
På den nystartade webbsidan för lärare i Stockholm, Pedagog Stockholm, finns
möjlighet för lärare att samla information, dokumentation och bilda nätvek kring
de olika projekten. De lärare som deltog i Storylinekursen kommer att kunna lägga
ut information, egna planeringar och hålla kontakt på den sidan.

