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 שבדיהספר בפינלנד ובהתי יבשנים הראשונות של מתמטיקה בהתרבות 

 תקציר 

 -מתמטיקה בשתי מדינות שכנות הוראת הלבחון את ההבדלים הבולטים בין  המתואר הייתהר מטרת המחק

(. למרות תכונות משותפות רבות 8-6ת של לימודים בבית הספר )גילאים ופינלנד, במהלך השנים הראשונו שבדיה

הערכות הלאומיות והבינלאומיות שונות באופן התלמידים השוודים והפיניים בחינוך, תוצאות המערכות של 

קיימת מגמה של  ,; לעומת זאתPISAמשמעותי. תלמידים פיניים מראים תוצאות מצוינות, במיוחד במבחני 

ים ועל הראיונות המחקר הנוכחי מתבסס על מגוון נתונים ומחקרים. ירידה בתוצאות של התלמידים השווד

 שנערכו עם מחנכי המורים.

 

 פינלנד

עיקרית של הוראת מתמטיקה בכיתות א' וב' היא פיתוח המטרה השל פינלנד,  תהלאומילפי תכנית הלימודים 

הקניית ניסיון כבסיס לניסוח מונחים ו התמקדות בפרקטיקה, הקשבה ותקשורת,החשיבה המתמטית, 

היא להגיע למאזן נכון  המורההמטרות העיקריות של  תאחכי המורים, לדבריהם של מחנומסגרות מתמטיות. 

על התלמידים ללמוד הקניית מיומנויות מתמטיות.  שגרה לשם חשיבות שלהבין שגרה לשינוי. מודגשת 

 ,לכן, השיעורים מורכבים ממספר אירועים קצריםולתקשר סביב הנושאים המתמטיים.  להתמקד, להקשיב

. כך, מיומנויות של ריכוז, הקשבה, תקשורת וחשיבה בפרקי זמן קצריםהתלמידים מתאמנים ביישום שבהם 

משימות תלמידים מקבלים ה .חישובים בראשאימון בכמעט בכל שיעור פרקי זמן קצרים מוקדשים ל

תקשורת נעשה על פי דגמים ה. פיתוח הדמיוןיום ומעולם -ות בין מתמטיקה לבעיות מחיי היוםמקשרה

יעד זה בא לידי ביטוי  ית הניסיון כבסיס לניסוח תפיסות מתמטיות.משקפים את היעד של הקניה ,מפורטים

 למידה ובתהליכים של ויזואליזציה.  יבאירועים בכיתה. במהלך השיעורים נעשה שימוש בחפצי עזר כחומר

לתהליכי למידה  מודעות התלמידים מתמטיקה בכיתות הנמוכות הוא פיתוחלה של מורנוסף יעד חשוב 

קים דהחל מכיתה א' ילדים בולמשל, כך,  שה באמצעות כמה פעילויות שגרתיות.ולהתקדמותם. הדבר נע

דות הלמידה אועל  פתח חשיבהבעצמם או בזוגות את נכונות תשובותיהם. בדיקה עצמית מסייעת להם ל

מכיתה דים שזקוקים לתמיכה מיוחדת. החל מורה מתמקד בסיוע לילהבמקביל,  שלהם ולקבל משוב מהיר.

עורי יחשיבות של עשייה שגרתית של שהילדים מקבלים שיעורי בית אחרי כל שיעור מתמטיקה. מודגשת  ',א

בית השיעורי  מחוץ לסביבת בית הספר. תהליכי הלמידה ציאה אתומשדה הלמידה ומרחיבה את , הבית

הילד. של ל מצב הלמידה מורה לקבל תמונה ברורה על יעיםבקרב הילדים ומסי רפלקציהלפיתוח  תורמים גם

הבנה עמוקה  ם מקדמיםמשום שה ,חשיבות שיעורי בית גדולה במיוחד עבור תלמידים שמתקשים במתמטיקה

 התלמידים ם מטלת חובה והם אמורים להתאים לרמה של כליותר של תפיסות ומיומנויות. שיעורי בית ה

עם זאת, חלק ממחנכי המורים מדגישים גם את הצורך  השלימם בכוחות עצמו.תלמיד יוכל לכדי שכל  ,בכיתה

 במתן שיעורי בית מאתגרים יותר לתלמידים מתקדמים.

ת של הצגת נושאים ודגמים המורה ממתמטיקה נדרשת בהירות ועקביוחנכי המורים, ממעל פי תפיסת 

מצופה לכתוב על הלוח בצורה ברורה וקלה לוח. מהמורה ייחודיים, גם בהסברים בעל פה וגם בכתיבה על ה

  עצמם לחזור על הכתוב בו בעת פתרון התרגילים.ילדים יוכלו בהש , כדילהבנה

_____________________________________________________________________________ 

 המאמר מבוסס על התקציר: 

Hemmi, K. & Ryve, A. (2015). The culture of the mathematics classroom during the first school  

     years in Finland and Sweden. In B. Perry, A. MacDonald, & A. Gervasoni. (Eds.), Mathematics   

     and Transition to School, 185-198. Singapore: Springer Science. 



 

28 
 

 

פועלים למען מורים  נמוכותהכיתות ההחל מ .את מטרת השיעורכמו כן, רישומים על הלוח מסייעים להבהיר 

בעיות וחידות מתמטיות קטנות. מודגשת  יםובכל שיעור מציב לתלמידים ל פתרון בעיותשמיומנויות הקניית 

גם ילדים בכיתות  של הילדים. לדעת המחברים,הצעות ללהסברים ו המוריםגם של  חשיבות של הקשבהה

  ולהסבירם בצורה עקבית.  בעצמם לפתרונות ייחודייםסוגלים להגיע נמוכות מ

 

 ש הצורך בביצועמעצבת. מודגהערכה  לפיתוח צורות שונות של גדולהמייחסים חשיבות י המורים כמחנ

ילדים צריכים לקבל משימות  'לת כיתה איכבר מתחההתקדמות. וקצב ההתקדמות רמת של  בדיקות שוטפות

חשוב של השגרה  רכיבההערכה המעצבת נתפסת כ ביצוע אינו מוגבל.ה וציון על הביצוע, אולם זמןבכתב 

 הפדגוגית של המורה.

 

 דיהבש

 על חשיבה, רעיונות ואינטרסים של התלמיד. מהמורהעיקרי שמה דגש  שבדיההתרבות הכיתתית ב

עבודתו אינה נתפסת  .התלמידים בכיתה נדרש לגלות גמישות ויכולת להתאים את ההוראה למצבלמתמטיקה 

חשיבת  דפוסישל המורה היא יכולת להבין את  עיקריותהמיומנויות ה תאח הצבת יעדים.ובמונחים של תכנון 

מתן  חשיבות שלמורים חוזרים ומדגישים את הההתהליך הפדגוגי. מחנכי  ולהפכה ליסוד בעיצובהילדים 

על  לבסס את ההוראה על חשיבת התלמידים. יעילה נתפסת כיכולתהפדגוגיה ה , כאשררכי הילדיםומענה לצ

את של זהוראה קונקרטיות, מחנכיהם דוחים את התפיסה ה טים להוראה מחפשים שיטותנדשסטו אף

  .מכל וכל הוראהה

 

יום. -שבין מתמטיקה לחיי היוםבניית ההוראה על החשיבה המתמטית של ילדים באה לידי ביטוי גם בקשר 

ין כי מורה טוב אמור להשתמש במצבים מחיי השגרה ולקשר ביניהם לב ,סבורים שבדיהמחנכי המורים ב

לנקודות ההתחלה של בניית תפיסות מתמטיות הופכות  יום של התלמידים-הבעיות המתמטיות. חוויות היום

 התמקדותכי ה ,יש לצייןעם זאת, . שבדיהזאת אינה קיימת בפינלנד, אבל מודגשת מאוד ב גישה. מגוונות

ים יישארו ילד, הטוענים כי קיים סיכון שי המוריםכממחנה אחדים יום" מדאיג-יוםהשל  המתמטיקה"ב

 ולא יעברו לרמת מונחים מתמטיים מופשטים.  ברמת החוויות הייחודיות

 

בה תלמידים ש ,קרונות של היענות לחשיבת התלמידים מתבטא בכיתהעיצוב כיתה מתמטית על בסיס הע

מורה נשאר פסיבי. ה ,במה שקשור להצגת רעיונות מתמטייםבר ביניהם. מורה עוהו פרטניעובדים באופן 

, אלא מתמטייםהמונחים בצורה ברורה את ה הסבירדעת לללא  ,בראש ובראשונה ,המצופ המורהמכאמור, 

לא מתוך הדגמים  המתמטית את הפרקטיקהבונה חשיבה של אחרים. מורה טוב הלהקשיב ולעקוב לאחר 

 לא קיימות שיטותלמעשה, . עצמם תלמידיםה שנערך על ידיאלא מתוך הניתוח  ,והבעיות שתוכננו מראש

קבל החלטות חשובות רבות למורה על הכיצד ללמד מתמטיקה לסוגים שונים של ילדים; כלליות המדריכות 

ם אינם מורים שוודיבהתאם לתפקידם הפסיבי, . מכוונות לתלמידיםנה יתמיד תהיבמצב הנתון והחלטותיו 

 המורה תית. הערכה מתבצעת באמצעות הקשבתה הכיתשגרכחלק מהפתח פרוצדורות הערכה לאמורים 

 םשל המורה, אם כן, ה יםהעיקרי ניםהמאפיי. ואחדם של כל אחד להתאים את ההוראה לצרכי לתלמיד, כדי

 יכולת הקשבה וגמישות.
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 בין שתי המדינות השוואה

 ובפינלנד שבדיהמתמטיקה בבתי הספר היסודיים בהההשוואה בין "התסריטים התרבותיים" של שיעורי 

גמישה של הוראת מאזן בין הבניה ההדגישו את החשיבות של אחדים חוקרים מצביעה על הבדלים מעניינים. 

, לבין ארגון הסביבה הלימודית על גיסא יום, מחד-וחוויות היום התלמידיםרעיונות סמך מתמטיקה על ה

עקבות רכיבים הללו משתנה ב, המאזן בין שני התיםלע. גיסא ", מאידךבסיס התקדמות של התלמיד "הממוצע

בין קיים הבדל חד באוסטרליה כי  מחקרים מלמדים,בית הספר לבית הספר. כך, -מעבר מכיתת טרוםה

 ,הספר בית-טרוםכיתת מתמטיקה בההוראת  לעומת ,בית ספריתהבית הספר לכיתה -הסביבה טרום

קדות במורה, מבהת יםבבית הספר היסודי מתאפיינ לימודי מתמטיקהממוקדת בילד ומבוססת על משחק, ה

, נדמה כי שלנו כה כתובה של קבוצות ילדים. במקרההערב, הקבוע מראש עיצוב השיעורים בהתאם לסילבוסב

דומה יומיות, -ל רעיונות הילדים וחוויותיהם היוםמבוססת עה ,שבדיהב 'ג-'הוראת המתמטיקה בכיתות א

הוראת המתמטיקה  ,לעומת זאת .בית הספר-של טרום הסביבמאפיינת בדרך כלל את היותר לתרבות ה

ופרוצדורלית  , המבוסס על קידום הבנה קונצפטואליתהשיעורים עיצובל את הפרקטיקה שקדמת בפינלנד מ

בית -קיימות כיתות טרום שבדיהד וגם בכי גם בפינלנ ,לציין . יששל התלמידים, בהתאם לתכנית הלימודים

בית הספר -המעבר מכיתת טרוםכי  ,להניח על סמך המחקר המתואר, סביר לימוד בהן אינו חובה.הש, הספר

 . חלק יותר מאשר בפינלנד שבדיהר בפסלבית ה

 

השכלה שמקבלים ההבדלים בין מעמד המורה ויש להצביע על בנוסף להבדלים באופן הוראת המתמטיקה, 

גבוה  של מורה בבית ספר יסודי הוא יקצועמעמד המההספר היסודיים בשתי המדינות. בפינלנד,  מורי בתי

הפוך. השוני בא לידי ביטוי גם בהשכלת המורים, כאשר מורים בפינלנד  המצב שבדיהאוד, לעומת זאת, במ

ו רפורמות במטרה להעלות את רכנע שבדיהב .מקבלים תואר שני עם התמחות בחינוך ובכמה נושאים נוספים

כמו כן, יש מורים עדיין אינם מקבלים תואר שני. הם ול, אנמוכותמורים בכיתות הההרמה האקדמית של 

בבתי ספר  מלמדיםהמורים המתחילים בפינלנד מהבדלים משמעותיים בפרקטיקה של התחלת ההוראה. 

מורים מתחילים  ,שבדיהם בכיתה. במנחים מפקחים על התהליכיו בהם מחנכי מוריםש, אוניברסיטאיים

 מנחים. התפקיד את לעבוד בבתי הספר הרגילים, כאשר מורים ותיקים לוקחים על עצמם 

 

מתחילים מקבלים תמיכה מובנית ומשוב המורים ה. כוללת הנחיות שיטתיותהכשרת המורים בפינלנד 

ן המורים המתחילים לבין בישהיחס תכניות. ולהשיעורים להכנת הכוללת התייחסות  ,מהמנחים שלהם

שתואר לעיל. המנחים מגלים  ,בין מורים לתלמידים בכיתות נמוכותשדומה ליחס  שבדיהב המנחים שלהם

פרוצדורות לאו  שיטהדורשים התאמה ל; הם אינם למורים המתחילים פעולהחופש  מאפשריםגמישות ו

  PISA  שהתנהל לנוכח המגמה של ירידה בתוצאות מבחני ,שבדיהבשיח הציבורי ב כי ,יש לציין קיימות מראש.

מפתח לפתרונה. מהם מצופה למצוא ה שנוצרה וים על הבעיים ראשיאהמורים נתפסים כאחר ,TIMSS-ו

מורים במה שקשור לפיתוח הפרקטיקה ב המערכתית התמיכה ציפיות אלה נמצאות בניגוד מוחלט להיעדר

אולם, על מנת להעלות את תוצאות המבחנים במתמטיקה  נמוכות.כיתות הוראת מתמטיקה ב היעילה של

נמוכות ובמעמד מורי בתי הספר היסודיים הד המורים למתמטיקה בכיתות יתפקגישה כלפי שינוי ב דרוש

 בחברה השוודית.

 


