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Abstract 
 

The purpose behind this work was to investigate whether I could from a practical approach 

to create desire for mathematics among students in primary schools. I wanted also to find 

out how students feel about their current mathematics teaching. By introducing an equation 

game, and interviewing students to find out their perception of their mathematics teaching, I 

was able to answer my questions. What I came to was that through a practical and 

laboratory work, I could create an enjoyable educational opportunity in mathematics. Then 

during the interviews I also learned that students had not a pre-determined negative attitude 

towards mathematics. But how they felt towards the subject mathematics varied depending 

on how the teaching looked like. 
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    1. Inledning 

Under den tid som jag har genomfört min verksamhetsförlagda utbildning i grundskolans 

tidigare år, har jag upptäckt att en del av eleverna som jag har stött på har haft en negativ 

inställning till ämnet matematik. Detta är något som i sin tur väckt frågor hos mig. När jag 

reflekterar över hur mina personliga upplevelser av skolmatematiken har sett ut, inser jag att 

även jag har haft negativa upplevelser av ämnet. Jag tyckte att det var tråkigt, jag förstod 

inte det och hade ingen som helst lust att räkna.  

 

Det som jag har kommit att förstå idag är att det inte var ämnet matematik som jag inte 

förstod. Det var undervisningen och det arbetssättet som jag inte begrep mig på.    

 

Den bild jag har fått av dagens matematikundervisning är att den har en sak gemensamt med 

den undervisningen jag fick under mina skolår. Nu såväl som då uppmanas eleverna att ta 

fram sina böcker och börja räkna så många uppgifter som möjligt. Det är inte att boken ska 

ses som något negativt, utan det är snarare hur lärare väljer att undervisa utifrån den som 

skall uppmärksammas. 

 

I mitt arbete kommer jag att välja att göra ett försök med att erbjuda elever ett annat sätt att 

arbeta utifrån, nämligen ett konkret arbetssätt. Med konkret arbetssätt menar jag att 

matematiken ska visualiseras med både laborativt material och bilder. I och med att 

matematik är ett abstrakt ämne vill jag konkretisera det för eleverna så att det blir tydligt.  

 

Laborativt material kan man dela in i två grupper. Ett där vardagliga föremål finns som 

redskap. Den andra gruppen är något som har utvecklats som pedagogiskt material för 

enbart skolundervisning. (Rystedt & Trygg, 2009 s.21) 

 

De som förstår matematik kan förklara det som något vackert, som i sin tur skapar en lust 

för att upptäcka mer. Däremot de elever som saknar en positiv bild av matematik upplever 

det som meningslöst och svårt. (Skolverkets rapport nr 221 - Lusten att lära- med fokus på 

matematik, 2003 s.10)  
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Begreppet lust beskrivs i ”Lusten att lära- med fokus på matematik”. Där talar man om att i 

samband med upplevelsen av lust, känner eleven en glädje som i sin tur involverar hela 

individens utveckling. Denna utveckling sker på både ett socialt och intellektuellt plan, men 

även emotionellt. Förutom att upplevelsen kan vara individuell, kan den även ske i grupp, d 

v s att det är i gruppen som eleven skapar kunskap. Lust skapas även i situationer där 

personen förstår sambanden kring ett problem, eller när individen äntligen begriper ett 

matematikproblem och får en ”aha – upplevelse”. (Skolverkets rapport nr 221, 2003 s.8)  

 

1.1 Bakgrund – Matematikundervisning 

Matematik anses vara det ämne i skolan där läroboken spelar den största rollen i 

undervisning. Elevernas respons på ämnet, beror till stor del på hur undervisningen ser ut. 

Ett enformigt arbete enbart utifrån läroboken resulterar i att många elever får en negativ 

upplevelse av ämnet. (Skolverkets rapport nr 221, 2003 s.39)   

 

I förskolan samt i de tidigare skolåren används ofta konkret material i 

matematikundervisningen. Pedagogerna utnyttjar en naturlig lustkälla som barnen har, 

nämligen leken. Genom leken lyfter man fram matematiken och använder sig av det 

material man har på ett varierat sätt. (Skolverkets rapport nr 221, 2003 s.39)  

 

Jag vill inte förkasta ett arbete utifrån matematikboken. Det jag istället vill göra är att lyfta 

fram valet av undervisningsmetoder och arbetssätt, vilket jag tidigare nämnt. Ju fler 

arbetssätt eleverna får desto flera möjligheter finns att lära sig. Därmed får även flera elever 

chansen att upptäcka matematikens fängslande sidor. (Rystedt & Trygg, 2009 s.5) 

 

I de riktlinjer som finns i Lpo 94, står det bland annat att läraren skall ge utrymme för 

elevers förmåga att kunna skapa samt använda sig av olika uttrycksmedel.(Ur Lpo 94 i 

Rystedt & Trygg, 2009 s.110) 

När undervisningen blir begriplig ökar förståelsen för matematiken, och därmed även 

lusten.  
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Att känna att man kan och förstår, att man lyckas och man lär sig är det första elever, 

oavsett ålder, svarar på frågan om vad som påverkar lusten att lära positivt. (Skolverkets 

rapport nr 221, 2003 s.26) 

 

I en offentlig utredning gjord av staten påpekar man att en växande trend bland svenska 

skolor är att allt fler lärare i sin undervisning låter eleverna sitta tyst och räkna. Detta hävdar 

man kan vara skadligt för lärandet (SOU 2004: 97 s.15). Även skolinspektionen riktar sin 

kritik mot dagens skola och påpekar att elevers matematikundervisning allt för mycket 

inriktat på att enbart räkna i boken. Elever ges inte möjligheten att själva resonera och 

diskutera tillsammans för att lösa problem. (Sveriges radio – Ekot, 2009: Stora brister i 

matematik undervisning). (09-09-07) 

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=3137797 

 

Därmed uppnås inte de strävansmål som har beskrivits i kursplanen för grundskolans 

matematik. Där står det bland annat att skolan skall sträva efter att eleven ska, skriftligt och 

muntligt kunna både argumentera samt förklara sitt tänkande. (Bergsten, Häggström, 

Lindberg, 1997 s.156)    

 

2. Tidigare forskning 

Böckerna ”Vad vet fröken om baskunskaper” av Wiggo Kilborn år 1981, samt 

”Baskunskaper i matematik” av Wiggo Kilborn och Madeleine Löwing år 2002. Dessa är 

bakgrunden till en uppsats som jag läst.  

 

Jag har läst B-uppsatsen ”Ekvationslösning i år 2 och 6 – en jämförelse” av Dahlin och 

Eriksson. I uppsatsen behandlas ekvationslösningar, där författarna berättar om hur de 

presenterat ett ekvationsspel för yngre elever.   

 

2.1 – Ekvationsspelet  

Ekvationsspelet bygger på två saker, dels en konkretare beskrivning av de i och för sig 

enkla men i undervisningen formella annulleringsreglerna, dels en tankeform som gör det 

obekanta x mer ”familjärt”  (Kilborn, 1981 s. 106). 

 

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=3137797
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Spelet kan presenteras på följande sätt: 

 

Steg 1:  

 

 

Strecket i mitten delar spelet i två olika sidor och varje sida innehåller lika många knappar. 

Det vill säga det som gömmer sig i askarna samt det som finns synligt på vänster sida, 

motsvarar det som finns på höger sida. 

 

På ett formellt sätt kan man skriva ekvationen på följande vis: 3x+3=2x+5. X:n är då det 

obekanta som man vill lösa, det vill säga antal knappar i askarna.  

 

Siffrorna är det som eleverna ser framför sig i form av knappar. Jag väljer här att plocka 

bort två askar från båda sidorna. Och det som blir kvar syns i steg 2. 

 

Steg 2: 

 

För att komma ett steg närmare det som döljer sig i askarna. Förenklar jag situationen 

ytterligare. Jag plockar bort tre knappar ur båda sidorna från exemplet som syns ovan. 

Resultatet kommer att presenteras i steg 3. 

 

Steg 3: 

 

När jag kommer till steg 3 har jag redan plockat bort så mycket som var möjligt från båda 

sidorna. Det visar sig att jag har en ask och två knappar kvar. I och med att båda sidorna 

innehåller lika många knappar, måste det alltså dölja sig 2 knappar i asken. 
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Spelet går att presentera med hjälp av tändsticksaskar och valfria föremål. Man placerar ett 

visst antal askar och föremål t ex knappar som i exemplet ovan, inom vardera sidan av ett 

snöre eller frågetecken. Sedan förklarar man att det finns lika många knappar på varje sida 

om snöret. En del knappar är synliga och en del är dolda i askarna. Man berättar även att det 

finns lika många knappar i varje ask. Spelet går ut på att man ska lista ut hur många knappar 

som ligger gömda i varje ask.  

 

Avslutningsvis förklarar man för eleverna att om man tar bort en ask från den ena sidan, 

måste man också ta bort en ask från den andra sidan och samma sak gäller om man tar bort 

de lösa knapparna. (Kilborn, 1981 s. 106).   

 

När man har arbetat klart med det konkreta materialet, får eleverna illustrera det som 

presenteras konkret till något mer abstrakt. Här får de lära sig att rita istället för att jobba 

med laborativt material. Detta kan då se ut så som jag presenterat ovan när jag redogjort för 

stegen. 

 

Som avslutning är målet att eleverna ska kunna skriva ekvationen på ett matematiskt språk 

som kan se ut såhär: 3x+3=2x+5. 

 

I uppsatsen jag nämnt tidigare undersökte två lärare elever i åk 2 och 6. De ville se om det 

var möjligt för elever i åk 2 och 6 lösa ekvationer med hjälp av detta spel. Mitt intresse för 

detta väcktes när jag läste deras uppsats. Därför valde jag att prova genomföra liknande 

experiment för att se om det var möjligt att introducera ekvationer för yngre barn. Dessutom 

ville jag prova om detta arbete med spelet kunde skapa en lustfylld lektion.  
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2.2 – Forskning kring ekvationsspelet  

Tanken bakom att arbeta med ekvationsspelet var att se om det var möjligt att lära alla 

elever lösa ekvationer. I och med att ekvationer bygger på formella och hypotetiska 

resonemang för hur man löser obekanta talet x. Vill man då se om det är möjligt att införa 

ett mindre komplicerat sätt för att lösa dessa problem för låg presterande elever. (Kilborn, 

1981 s. 106)  

 

Ekvationsspelet är ett spel som utvecklades för barn som är 7-8 år. Denna metod har även 

visat på stor framgång inom högstadiet och vuxenundervisningen.  

Metoden bygger på att konkretisera och förenkla det mer formella sättet att skriva, med 

askar och knappar.  (Kilborn, 1981 s. 106) 

  

Elever som har svårigheter i matematik hoppar ofta över ekvationslösningarna i skolan. 

Detta eftersom det är svårt. Dock är problemet inte att det är för svårt. Utan snarare att 

eleven inte hittar en metod för att förenkla uppgiften. Resultatet blir då att eleven hoppar 

över det. Därför kan det bli omöjligt för en åk 7 elev att fortsätta med ekvationer i åk 8. I 

och med att eleven har halkat efter blir det svårt att hänga ikapp inom detta moment.  Med 

hjälp av ekvationsspelet är detta något som man kan undvika. ( Kilborn & Löwing 2002,  s. 

147 -148)  

 

2.3 – Ekvationer med yngre barn 

I uppsatsen ”Ekvationslösning i år 2 och 6 – en jämförelse” av Dahlin och Eriksson, utgick 

de i sin frågeställning att elever kunde lösa ekvationer. Däremot visste inte författarna hur. 

Ekvationsspelet väckte dock nyfikenhet hos eleverna. Genom att arbeta konkret kunde de 

sedan gå vidare till det abstrakta. (Dahlin & Eriksson, 2007 s. 15) 

 

I den undersökningen som genomfördes, gjordes en jämförelse mellan elever i åk 2 och 6, i 

arbete med ekvationer. Båda grupper använde sig av konkret material i form av bönor och 

askar. Dock kom det fram att behovet för konkret material var mindre i åk 6 än vad det var i 

åk 2 för att lösa ekvationerna. (Dahlin & Eriksson, 2007 s. 13)  
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3. Teori 

Metakognitiv teori, är en teori som redogör för hur barn lär sig. Där talar man om de 

tankefunktioner som hjälper oss att hantera den informationen som vi stöter på. 

”Yngre elever lär sig genom att först göra, sedan veta och slutligen förstå vad och hur de lärt 

sig.” ( Ur Pramling – Samuelsson i Skolverkets Rapport nr 221, 2003 s.9) 

 

Med detta kan vi även förstå lusten som skapas och glädjen som uppstår hos elever och 

barn. Detta sker när de genom konkreta handlingar slutligen förstår och kan klara av det 

problem som dyker upp. Metakognition handlar om att individen blir medveten om sitt 

handlande men även andras. Genom att styra och värdera sitt lärande, leder man sig själv 

mot att förstå vad man lärt sig samt varför.(Skolverkets Rapport nr 221, 2003 s.9) 

 

Utifrån ett laborativt arbetssätt hjälper man eleven att utveckla sina matematiska begrepp 

och se tydliga mönster och samband. Med ett sådant arbetssätt konkretiserar man diverse 

problemlösningar som sedan blir synliga för eleven. D v s det presenteras som något som är 

synligt för eleven. Eleven kan se, känna och ta på det. (Rystedt & Trygg, 2009 s.23) 

 

I matematikundervisningen skall man också sträva efter att låta eleverna utveckla sin 

förmåga i att föra logiska resonemang samt kunna generalisera och dra slutsatser. Genom 

exempelvis ett konkret sätt, kan elever pröva och se vad som händer när man adderar ett 

udda antal äpplen, med ett jämnt antal äpplen som t ex 5+2=7. Utifrån detta kan man pröva 

sig fram för att se om det alltid stämmer genom att gå över till ett abstrakt sätt att räkna, det 

vill säga med siffror. 

Fördelen med att presentera uppgiften konkret, d v s med laborativt material, är att eleverna 

får syn på det generella sambandet. (Rystedt & Trygg, 2009 s.25) 

 

Den nackdel som dock finns med laborativt material, är att undervisningens huvudmål kan 

missas. Det vill säga att eleven inte ser en koppling mellan materialet och uppgifterna. Och 

lektionen fokuseras istället på att vara rolig.  

 

Ibland hanterar elever laborativt material på ett mekaniskt sätt, med bara ytligt lärande 

som följd och utan möjlighet att generalisera. […] Det händer att laborativt material 
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saluförs med huvudsaklig betoning på att göra matematikundervisningen rolig. (Rystedt 

& Trygg, 2009 s. 33)  

 

En viktig faktor för elevers lärande i matematik ligger även i nivån av undervisningen. 

Forskning har visat att det ligger en relation mellan svårighetsgraden i uppgifter och 

elevernas motivation eller vilja i att lära sig. Uppgifter som ligger i rätt nivå utmanar 

eleverna och är bra för deras motivation i att lära sig. Det som menas med rätt nivå, är att 

eleven skall kunna lösa den uppgiften som han eller hon stöter på med rimlig ansträngning. 

Sådana uppgifter som eleverna löser, som i sin tur ligger någorlunda i deras nivå sporrar 

dem att gå vidare med att lösa nya problem. (Skolverkets Rapport nr 221, 2003 s.26) 

 

Uppgifter ska alltså inte vara för lätta eller för svåra. Lätta uppgifter kan kännas som 

meningslösa, medan för svåra ger upphov till ångest. En annan faktor som kan skapa 

minskad lust och motivation i matematik, är repetitioner av sådant som man gjort under 

tidigare skolår.  

(Skolverkets Rapport nr 221, 2003 s.26) 

 

Det som skrivs kan upplevas som en självklarhet. Uppgifter som upplevs som omöjliga att 

lösa tenderar att få elever att tappa motivation till att fortsätta. Samtidigt som man vill 

utmanas vill man inte fastna och känna att det är omöjligt att komma vidare. Uppgifter som 

upplevs som för lätta är heller inte meningsfulla. Eleven lär sig inget om han eller hon 

räknar enbart uppgifter där kunnandet inte utmanas.  

 

Läraren kan däremot introducera uppgifter där svåra begrepp ingår och presentera dem i 

form av spel. Genom att spela matematiska spel kan elever möta sådana begrepp som är 

svåra, men som upplevs som roliga och utmanande för elevernas tankar. I och med att 

spelen uppmuntrar elever att samarbeta, kan de söka efter lösningar tillsammans. Exempel 

på sådana spel, kan vara spel som handlar om algebra. (Rystedt & Trygg, 2009 s.35) 

 

Det som är utmärkt med sådana spel är just att de introducerar svåra begrepp som tidigare 

nämnt och gör dem begripliga. Men förutom det skapar de en grund och förståelse inom 

algebra i tidiga skolår. Eleven kan sedan ha användning för denna kunskap, när han eller 

hon kommer till den årskurs där sådana uppgifter dyker vanligtvis upp.  
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4. Syfte & Frågeställningar              

Syftet med detta arbete var att se om val av ett annorlunda arbetssätt, kunde påverka elevers 

lust för matematik. För att ta reda på detta, valde jag att introducera ett annat sätt att arbeta, 

där fokus låg på lösning av ekvationer. Jag ville även undersöka vilka faktorer som 

påverkade elevers allmänna inställning till matematik. Målet med studien var att se om 

användning av konkret material, kunde påverka elevers intresse och lust positivt för att lära 

sig matematik. 

  

De frågeställningar som jag utgick ifrån är följande:  

* Hur upplever elever i grundskolans tidigare år sin matematikundervisning idag? 

* Kan ett konkret arbetssätt påverka elevernas lust till matematik? 

 

5. Metod       

Följande studie kommer att bygga på en kvalitativ undersökning. Med det menas att den typ 

av data som samlas in inte bygger på statistik eller siffermått (Larsen, 2009 s.22). För att 

samla in data, har jag valt en metod som är en blandning av deltagande observation och 

experiment. Samt intervjua sammanlagt 16 elever från två olika skolor i årskurs tre. 

Intervjuerna har jag valt att spela in med en bandspelare.   

 

Deltagande observation delas in i två typer. 

Den ena kallas för passivt deltagande observation. Där koncentrerar forskaren sig på att 

beskriva det som sker, utan att låta situationen påverkas av hans eller hennes närvaro. 

I den andra är man aktivt deltagande. Här är forskaren mer aktiv och bestämmer vad som 

ska ske. Forskaren kan experimentera, och få fram reaktioner från informanterna, samt se 

dem i olika situationer och sammanhang. (Larsen, 2009 s.90-91). 

 

Likt en aktivt deltagande observation, är jag den som aktivt styr, eftersom det är jag som 

planerat och designat undervisningen. Jag introducerade något som eleverna inte stött på 

tidigare, d v s ett ekvationsspel som var mitt experiment.  

Det som skiljer hur jag valt att gå tillväga, från att uppfylla båda typerna som nämnts ovan 

är att jag till skillnad från en passivt deltagande observation är med och påverkar.  
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De två skolor där jag har valt att göra denna undersökning, är skolor som jag har tidigare 

erfarenhet via min verksamhetsförlagda utbildning, d v s min VFU.  

 

För att få svar på frågan om ett konkret arbetssätt kan påverka lusten i matematik, 

presenterade jag för eleverna det ekvationsspel som jag nämnde tidigare. Jag valde att ha 

sammanlagt 16 elever delade på två skolor för att genomföra detta. I den första skolan 

delade jag in dem i två grupper d v s fyra och fyra. I den andra skolan valde jag att ha åtta 

elever på en gång.  

 

Orsaken till delningen av gruppen i den första skolan, var att jag ville ha ett tillfälle för att 

reflektera över eventuella misstag som kunde uppstå från min sida, för att sedan försöka 

åtgärda dem i nästa försök. 

 

5.1 – Val av intervjumetod 

Den typen av intervju som jag valde att använda var en standardiserad intervju. Samtalen 

spelade jag in med hjälp av en bandspelare. Vid en standardiserad intervju tillåts den 

intervjuade att formulera sina egna svar (Larsen, 2009 s.46). Intervjun är kvalitativ och har 

en viss struktur, d v s att den har en lista med färdiga frågor som ska besvaras.  

Den typen av intervju passar bäst för undersökningar där både tid och erfarenhet saknas 

eller är begränsad (Larsen, 2009 s.83-84). 

 

Anledningen till att jag spelade in samtalen istället för att skriva ner allt eleverna sa, var för 

att intervjuerna inte skulle ta för lång tid. Detta eftersom jag skulle behövt be eleverna att 

börja om och sakta ner för att jag skulle kunna hinna med allt som sades. Vilket skulle även 

resultera att samtalet inte skulle flyta på naturligt.  

 

5.2 – Tanken med intervjun 

Det som jag var ute efter i intervjun, var att ta reda på elevernas inställning till matematik, 

samt hur de upplevde sina matematiklektioner. Med intervjun så ville jag få fram sådana 

problem som elever såg med sin undervisning. Här ville jag ta reda på när deras 

undervisning blev rolig samt när den blev tråkig. Jag var även intresserad i att se när de 

tyckte att de lärde sig något.  
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Till intervjun valde jag att intervjua sammanlagt 16 elever, åtta från en skola samt åtta från 

den andra. Att jag endast valde åtta elever från varje skola berodde på att jag kunde fördela 

mer tid per elev, än om jag hade haft flera elever.  

 

Fördelen med en sådan kvalitativ intervju var att jag fick möjligheten att gå in på djupet i 

det jag skulle studera. I och med att jag inte intervjuade alla elever, så kunde jag heller inte 

generalisera (Larsen, 2009 s.27).  

 

5.3 – Avgränsning  

Jag har valt att avgränsa mitt arbete till enbart undervisningen och hur den påverkade 

elevers lust. Fokus kommer att ligga på det konkreta arbetssätet, med utgångspunkt i 

ekvationsspelet. 

 

5.4 – Inför intervjun med eleven & intervju frågor 

Innan intervjun började, förklarade jag för eleven vad som skulle hända. Jag talade om för 

eleven att han eller hon skulle få svara på ett par frågor. Jag berättade även att jag kommer 

att spela in samtalet. Jag var också noga med att berätta att samtalet skulle raderas. Jag 

talade även om för eleven att han eller hon kommer att vara anonym. Intervjun bestod av 

förbestämda frågor som i sin tur följdes upp av uppföljningsfrågor. 

 

De frågor som jag presenterade för eleven var följande: 

 Hur brukar matematiklektionerna gå till? 

 När tycker du att matematik blir roligt? 

 När blir matematik tråkigt? 

 När tycker du att du lär dig matematik? 

 Vilka tre ämnen tycker du är roligast i skolan? 

  

 

Frågorna valde jag att anpassa efter eleverna. I och med att de går i årskurs tre, valde jag att 

använda mig utav enkla frågor som inte var alltför omfattande och svårt formulerade.   
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6. Resultat 

I detta avsnitt börjar jag med att presentera mina intervjuer. Sedan går jag över till att 

redogöra för hur mina lektioner i ekvationsspelet gick till. Ekvationsspelet kommer att 

presenteras som en redogörelse utav samtliga lektioner. Här kommer man få läsa om hur 

lektionerna genomfördes, vilka svårigheter som dök upp samt hur elevernas respons blev. 

 

Resultaten som jag har fått, kommer att bygga på mina frågeställningar: 

1. Hur upplever elever i grundskolans tidigare år sin matematik undervisning idag? 

2. Hur påverkar ett konkret arbetssätt elevernas lust till matematik? 

   

Frågan kring lust, kommer att behandlas i det avsnitt där lektionen med ekvationsspelet 

presenteras.  

Elevernas upplevelser av matematik kommer läsaren att få del av i intervjuerna.  

 

Intervjuerna kommer att presenteras som en sammanfattning av vad eleverna sa, med inslag 

av vissa citeringar. Detta för att inte materialet som presenteras blir allt för omfattande. 

 

6.1- Intervjusammanfattning med elever i åk 3 

Hur brukar matematik lektionerna gå till? 

Samtliga elever berättade att deras lektioner hade fokus i arbete med matematikboken. 

Eleverna berättade att deras lärare inledde lektionen med att gå igenom uppgifter på tavlan, 

och sedan fick de räkna i boken. Förutom att räkna i boken berättade en elev att han fått 

arbeta med klossar som hjälpmedel för vissa uppgifter.  

 

Gemensamt för eleverna på båda skolorna var att efter varje avslutat kapitel fick de göra en 

diagnos. Samtliga elever berättade även att de arbetade också med klockan. I en av skolorna 

arbetade eleverna med något som kallas för matteormen.  Eleverna förklarade att 

matteormen bestod av uppgifter som skulle lösas. Efter varje avslutat avsnitt i matteormen, 

får de färglägga en orm. Målet är att få hela ormen färg lagd.  

 

Förutom matteormen fanns det något som kallades för problemlösningskort som endast 

eleverna i en av skolorna berättade om. Eleven förklarade att uppgifterna i korten kunde se 
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ut på följande vis: ”Om Pelle köper 9 rosor till sin mamma och alla kostar 90 och han har 

bara 30, hur mycket behöver han för att få 90” ( Flicka nr 1, årskurs 3). 

 

När tycker du att matematik blir roligt? 

Det som alla elever svara gemensamt här var att matematik blir kul när man förstår och får 

lära sig något nytt. Eleverna som arbetade med matteormen tyckte att den var rolig, 

eftersom de fick färglägga den. Att jobba i grupp var något som alla elever i samtliga skolor 

tyckte var roligt. En flicka valde att beskriva arbete i grupp på följande sätt:  

 

När jag räknar med min kompis, då blir det roligt eftersom vi är bästisar och vi kan 

hjälpa varandra. Om jag inte kan så visar hon hur man gör om hon kan därför är det roligt 

att samarbeta och om hon inte kan gör jag samma sak ( Flicka nr 2, årskurs 3). 

 

En majoritet av eleverna i samtliga skolor, tyckte att det var roligt när man fick arbeta med 

matematikspel. En elev tyckte att det var roligt att räkna när man lärde sig att ställa upp 

olika tal för att lösa uppgifter. Detta eftersom att han lärde sig hur man gick tillväga för att 

lösa uppgiften, därför blev det också roligt. 

 

När blir matematik tråkigt 

Samtliga elever i båda skolorna tyckte att matematik blev tråkigt när det blev för svårt och 

när de inte förstod. Att jobba bara med boken dag in och dag ut var något som en del elever 

inte tyckte om. Uppgifter som var för lätta var även en bidragande faktor till att lektionerna 

upplevdes som tråkiga. Det här är vad två elever sade under intervjun: 

 

Ibland finns det sånna tal i boken som säger att man ska räkna ut vad 254 - 140 blir. Sen 

kommer det många sånna tal, där det bara står räkna ut de här talen. När man har räknat 

massor med tal så blir det sen tråkigt att göra samma sak allt blir bara för lätt. ( Pojke nr 

1 årskurs 3) 

 

Gemensamt för eleverna var att det blev tråkigt när man fick räkna sånt som man redan 

kunde. Dock svarade eleverna olika, en del uppfattade talen i boken som tråkiga eftersom de 

fick räkna samma sak om och om igen. En flicka tyckte att genomgångarna kunde vara 

tråkiga. Det här är vad hon berättade:  
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Jag tycker att det är jättetråkigt att bara sitta och lyssna på fröken när hon förklarar på 

tavlan. Jag kan ju det redan så det är tråkigt att bara lyssna när man inte lär sig något nytt. 

(Flicka nr 3 årskurs 3) 

 

När tycker du att du lär dig matematik 

Nästan alla elever svarade att de lärde sig matematik när läraren gick igenom uppgifter på 

tavlan genom att förklara och visa hur man gör. När lektionerna blev roliga tyckte en del 

elever att de lärde sig något eftersom de började lyssna mer då.  En pojke berättade följande: 

 

När jag får från läraren extra tal när jag är klar. Jag får ibland extra uppgifter för att jag är 

snabb. Ibland kommer mina kompisar och frågar, då förklarar jag för dom. När jag 

förklarar så lär jag mig också. När alla vill veta av mig vad är det då frågar dom mig och 

jag förklarar. ( Pojke nr 2  årskurs 3)  

 

En flicka berättade att hon lär sig bäst när hon jobbar i grupp. Hon förklarade att när man 

arbetar i grupp får man samarbeta. När man samarbetar lär man sig av varandra. 

 

Utav alla elever som jag intervjuade, svarade endast en pojke att han lärde sig matematik 

bäst när han fick arbeta konkret med ”klossar” Han beskrev klossarna på följande sätt: 

 

Klossarna är bra för att dom hjälper mig att förstå. Man kan sätta ihop flera klossar och ta 

bort också om man vill. Om jag har satt ihop fyra stycken och jag behöver göra att det 

blir åtta, kan jag se hur många som fattas och ta så många och sätta ihop dom. Det är bra 

när man räknar för man får se, men det är inte ofta som vi längre räknar med klossar. ( 

Pojke nr 3 årskurs 3) 

 

Vilka tre ämnen tycker du är roligast i skolan 

De ämnen som dominerade var slöjd, hemkunskap och idrott. Utav sexton elever, svarade 

tre stycken matematik svenska och engelska. Denna fråga har egentligen inte mycket att 

göra med matematik Utan de svar som jag fick, gav mig en uppfattning om vilka ämnen 

eleverna värdesätter mest. Det mönstret som jag såg här, var att alla de ämnen som låg på 

topp var praktiska ämnen.  
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6.2 – Konkret arbete i matematik – Ekvationsspelet med grupp: 1 

Lektionen började med att jag bad eleverna att ta fram lösa blad, pennor och sudd. Sedan 

tog jag fram tio stycken askar som jag placerade kring ett likhetstecken. Jag talade om för 

eleverna att med hjälp av matematik, skulle vi ta reda på hur många knappar som jag valt att 

gömma i askarna. Jag berättade för eleverna att varje ask innehöll lika många knappar och 

att både vänster och höger sida om likhetstecknet innehöll sammanlagt lika många knappar. 

Sedan talade jag om för eleverna att på varje sida om likhetstecknet, hade vi synliga 

knappar, som tillsamman med det som gömde sig i askarna var lika mycket på båda sidorna.  

 

Jag valde att ha tre askar med tre knappar vid ena sidan om likhetstecknet och två askar med 

fem knappar på den andra sidan. Jag talade om för eleverna att det jag vill ha framför mig är 

helst en ask på den ena sidan och inga knappar på den andra sidan. Eftersom det var lika 

mycket på båda sidorna, skulle svaret sedan dyka upp. Jag började med att visa eleverna hur 

man kunde lösa uppgiften samtidigt som jag förklarade för dem vad jag gjorde. Därefter 

fick de prova på det själva några gånger. När eleverna förstod konceptet bakom hur man 

löste ekvationen med konkret material, gick vi över till att jobba med det på tavlan. 

 

Uppgiften som jag valde att presentera var 3x+3=2x+5, men jag skrev inte upp det på 

matematikspråket som ovan, utan valde att illustrera det som lådor och knappar. 

 

För att göra det mer formellt bad jag eleverna berätta vad de såg på tavlan. Samtliga elever 

räckte upp handen. Jag gav ordet till en av eleverna och hon svarade att alla lådor hade ett X 

på sig. Sedan gick jag vidare och frågade eleverna om de kunde tala om för mig hur många 

X som fanns på den vänstra sidan om lika med tecknet. Samtliga elever svarade att det fanns 

tre stycken. Därefter frågade jag eleverna om de kunde tala om för mig hur många lådor 

med X som fanns på det vänstra ledet? Eleverna räckte upp handen och en pojke svarade 3x.  

 

När momentet med X var avklarat, gick jag vidare till knapparna. Jag förklarade för barnen 

att det fanns tre askar med ett hemligt antal knappar. Men förutom det, hade vi också tre 

stycken synliga knappar. Det som jag var ute efter här med eleverna, var att se om de visste 

hur många knappar som fanns inklusive de dolda. Eleverna öppnade askarna och räknade att 

det fanns sammanlagt nio knappar.  
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Sedan skulle vi lösa ekvationen på tavlan. Med lite vägledning kom eleverna fram till att på 

den vänstra sidan om likhetstecknet skulle det stå 3x+3. I och med att de förstod hur man 

skrev talet till vänster om lika med tecknet, fick de avsluta det högra själva. 

 

Sedan presenterade jag följande ekvation för eleverna: 4x +8= 5x+4 och bad dem att lösa 

den som de hade lärt sig.  Samtliga elever koncentrerade sig flitigt och började skriva ner 

det på sina lösa blad. När eleverna var klara, gick vi igenom talet på tavlan, och med 

askarna. Det vi kom fram till var att det gömde sig fyra knappar i askarna.  

 

Jag bad eleverna slutligen att hitta på egna hemliga tal som de skulle låta sina kamrater lösa. 

Här uppstod det lite tveksamheter. Eleverna visste hur man skulle lösa uppgiften, men att 

hitta på något eget blev svårare. Problemet som uppstod var att eleverna inte förstod 

principen med att det ska finnas ett bestämt antal knappar i askarna, och att den ena sidan 

ska stämma överens med den andra. 

 

Därför fick de använda sig av askarna som hjälpmedel, för att få det förklarat konkret. Jag 

repeterade för dem att det ska finnas lika många knappar i varje ask och att båda sidorna 

skulle innehålla lika många knappar eftersom de har ett lika med tecknen mellan varandra.  

 

För att visualisera det öppnade jag askarna och förklarade för eleverna att i varje ask på den 

ena sidan fanns tre stycken knappar. Jag bestämde mig för att använda tre stycken askar, 

vilket resulterade i nio stycken knappar. Bredvid askarna valde jag att ha sju stycken 

knappar. Jag frågade sedan eleverna om de kunde tala om för mig hur många knappar de 

såg framför sig? Samtliga elever svarade att det fanns sexton stycken knappar sammanlagt.  

 

Sedan frågade jag eleverna om de kunde tala om för mig hur många knappar som skulle 

finnas på den andra sidan? Alla elever svarade att de måste finnas lika många. Då gick jag 

vidare och tog fyra askar som jag fyllde med tre knappar i vardera. Jag bad eleverna sedan 

att räkna upp antalet knappar som fanns i askarna, för att i sin tur förklara för mig hur 

många som fattades för att båda sidorna skulle stämma överens.  

 

Eleverna räknade knapparna i askarna och de kom fram till att det var tolv stycken. Därefter 

förklarade de att det fattades fyra knappar för att båda sidorna skulle stämma överens.   
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I detta ögonblick hände det något som var intressant. Alla elever insåg att de själva kunde 

hitta på en ekvation. Jag bad eleverna att prova komma på en egen ekvation av den typ som 

vi övade på, vilket de gjorde och lyckades med. Exempel på ekvationer som eleverna kom 

på i denna grupp var följande:  

 

1. 6x+8=5x+9, där X motsvarade ett. Detta presenterades även konkret som sex askar 

och åtta knappar i vänster led. Samt fem askar och nio knappar i höger led. Det 

sammanlaga antalet knappar inklusive med de dolda var fjorton. Med en knapp i 

varje ask  

2. 2x+5=X+15. Detta presenterades även med askar och knappar som föregående 

exempel. Eleverna räknade fram att X motsvarade tio, och det sammanlagda antalet 

knappar inklusive med dolda var tjugo fem på varje sida. 

 

När lektionen var slut ville eleverna fortfarande stanna kvar och arbeta. De ville inte sluta 

med att skriva och göra egna ekvationer med hjälp av askarna. Men lektionen var slut och 

eleverna var tvungna att avsluta för att gå till nästa lektion. När de gick ut ur rummet 

berättade de för sin lärare vad de fått lära sig och ville att läraren skulle ge dem ekvationer 

som de skulle få lösa. 

 

6.3 Konkret arbete i matematik – Ekvationsspelet med grupp: 2 

Med grupp två inledde jag lite annorlunda. Här valde jag att vara tydligare i min förklarning 

för hur uppgiften skulle lösas, samt de regler som gällde. I och med att gruppen tidigare 

missförstod mig i när det gällde att hitta på en egen ekvation, valde jag att ta mer tid för att 

förklara hur en sådan ekvation uppstår.  

 

När den nya gruppen kom in till klassrummet och satte sig, förklarade jag för dem vad de 

olika knapparna och askarna var till för och vad vi skulle göra. Jag var väldigt noga med att 

klarlägga att det som fanns på den vänstra sidan om likhetstecknet var lika med det som 

fanns på den högra sidan.  

Jag förklarade för eleverna att om jag tar bort en ask eller knapp från den ena sidan 

likhetstecknet, måste jag även göra samma sak på den andra sidan. Jag talade även om för 

eleverna att askarna innehöll lika många knappar.   
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Efter att ha gått igenom med eleverna hur man löste spelet med hjälp av askar, valde jag 

sedan att gå över till tavlan och be eleverna ta fram lösa anteckningsblad. Jag ritade upp fem 

askar och fem knappar på den vänstra sidan om lika med tecknet och åtta askar med två 

synliga knappar på den högra sidan. Samtliga askar markerade jag med ”x”.  

 

Jag bad eleverna att göra som jag förklarade för dem tidigare, och vi kom fram till att det 

gömde sig en knapp i varje ask. Eleverna fick räkna ihop hur många knappar som användes 

och kom fram till att det var sammanlagt tio knappar på vardera sidan.  

 

Efter att ha presenterat uppgiften konkret, d v s med knappar och askar och sedan på tavlan, 

valde jag att gå in på hur detta kan skrivas med formella språk, d v s som en ekvation. Som 

med tidigare gruppen, frågade jag eleverna om de såg något gemensamt mönster på tavlan. 

Barnen såg lite fundersamma ut och sa att det fanns lådor och knappar på båda sidorna. Jag 

bad eleverna titta på lådorna och tala om vad de såg. Tillsammans kom vi fram till att alla 

lådor var markerade med X. 

 

Sedan bad jag eleverna att tala om för mig hur många lådor med kryss de såg på den högra 

sidan samt hur många de såg på den vänstra sidan om likhetstecknet. Eleverna svarade med 

att säga: ”det finns åtta x på en sida och fem x på den andra”. I samband med detta, skrev 

jag 8x och 5x ovanför respektive låda. Kort därefter räckte en av pojkarna upp handen och 

frågade: ”Om det skulle vara femton lådor, betyder det att jag ska skriva 15x?” Jag svarade 

jakande. 

 

Efteråt talade jag om för eleverna att vi inte riktigt var klara där. Vi hade knapparna kvar. 

Jag förklarade för eleverna att antalet knappar som är synliga samt antalet knappar som 

gömmer sig i lådorna ska läggas ihop. Hur skulle vi då gå tillväga med det? 

 

En av eleverna föreslog att man skulle multiplicera lådorna med antalet knappar. Det visade 

sig att han missförstod X:t med tecknet för multiplikation. Jag förklarade för honom att X:t 

inte stod för multiplikation i detta sammanhang, utan att det är något som vi inte vet, som 

med lådorna. 

 

En annan elev räckte upp handen och frågade om man ska skriva plus. Då frågade jag 

eleven: ”varför skulle vi göra det”? Eleven svarade i sin tur: ”För att vi skulle lägga ihop 
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kulorna.” Jag skrev ut hela ekvationen på tavlan ovanför lådorna och det blev, 8x+2=5x+5. 

Sedan talade jag om för eleverna att det som jag skrivit med siffrorna och X:n är detsamma 

som lådorna och knapparna. 

 

Därefter så presenterade jag följande ekvation för eleverna: 4x+10=5x+6 

 

Eleverna skrev i sin tur upp ekvationen och illustrerade den i form av lådor och knappar på 

sina lösa blad. När eleverna blev klara löste vi den tillsammans på tavlan och såg att det 

stämde. Som avslutning på övningen bad jag eleverna att hitta på egna uppgifter med lådor 

och knappar som de skulle låta sina kamrater få lösa.  

I och med att eleverna förstod principen bakom uppgiften uppstod det inga oklarheter med 

denna grupp. De räknade vidare med både det konkreta materialet, och i sina 

anteckningsblad.  

Exempel på ekvationer som eleverna kom fram till: 

1. 4x+7=3x+18. Ekvationen här var en aning intressant eftersom eleven valde ett 

annorlunda antal knappar i askarna. De flesta eleverna hade enklare heltal. Dock 

presenterade inte eleven ekvationen med askar, utan gick genast till att illustrera 

askarna och knapparna på papper. Eleven valde att använda sig av elva knappar i 

askarna. Vilket gav ett högre tal än vad vi arbetade med. Det visade sig att eleven 

valde att skriva 51 knappar på vardera sidan.  

2. En intressant ekvation som dök upp här var denna: x+10=2x. Eleven presenterade 

den med att ha två askar vid ett led, utan några knappar och på det andra ledet lade 

eleven fram en ask och tio knappar. Eleven förklarade det på ett ganska imponerande 

vis. Han förklarade att 10+10=20 och 2 x 10=20.   

 

När lektionen var slut valde en flicka att stanna kvar och fortsätta arbeta medan de andra 

gick på rast. Jag hade inget emot det utan tyckte att det var bara roligt att hon kände att hon 

inte ville sluta. När hon sedan räknat klart, frågade hon mig om det skulle bli flera lektioner 

som den här. Hon tyckte att det var jättekul. 
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6.4  Konkret arbete i matematik – Ekvationsspelet med grupp: 3 

Med den sista gruppen valde jag att inleda med en kort beskrivning av ekvationsspelet. I och 

med att jag hade hand om flera elever på detta pass, valde jag att fördela min tid annorlunda 

än vad jag gjorde med tidigare grupper. Tidigare valde jag att ha en något längre 

genomgång. Till detta pass valde jag att göra tvärtom och hålla en kortare genomgång och 

istället hjälpa eleverna individuellt när de väl fastnade.  

 

Genomgången började med att jag presenterade spelet för eleverna och förklarade att vi 

skulle räkna ut antalet knappar som gömde sig i askarna. Därefter demonstrerade jag för 

eleverna hur man skulle lösa problemet. Samtidigt förklarade jag varje steg som jag gjorde 

för att komma närmare lösningen. Efter genomgången, presenterade jag följande ekvation: 

4x+10=5x+5, dock med hjälp av askar och knappar. Jag delade sedan in eleverna två och 

två och bad dem lösa problemet.    

 

Eleverna gjorde såsom jag förklarade i min genom gång. De plockade först bort fyra askar 

från den vänstra sidan om likhetstecknet och sedan fyra från den högra. Därefter plockade 

de bort fem knappar från den ena sidan och fem från den andra sidan. Det som blev kvar var 

en ask på höger sida och fem knappar på vänster sida. Alltså låg det 5 knappar dolda i 

askarna.  

 

Eleverna löste det galant och tyckte att det var enkelt. Steg två blev att de illustrerade den 

ekvationen på papper. Eleverna fick en ny ekvation som de skulle rita upp i sina 

anteckningsblock. Men istället för att arbeta med askar, fick de gå över till att rita det på 

papper. Den nya ekvationen som skulle lösas blev följande: 8x+2=3x+4. Den presenterade 

jag i form av askar och knappar som de sedan skulle illustrera. 

 

När eleverna skulle göra detta uppstod lite osäkerheter i två grupper. Det var inga större 

problem, utan bara att eleverna inte visste vad de skulle göra. Jag kände att jag var lite 

otydlig och hade utgått från att eleverna skulle förstå direkt. Jag bad eleverna att höra upp 

och jag gick igenom det på tavlan. Det som var presenterat i form av askar illustrerade jag 

på tavlan. Jag förklarade att det var exakt samma sak som det vi gjorde med askarna. 

Eleverna i båda grupperna svarade med att säga: ”meh va dumma vi e”. Eleverna bad att jag 
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skulle hitta på en ny uppgift för dem, som de skulle lösa. Den nya ekvationen såg ut såhär: 

3x+4=2x+7. 

 

Eleverna löste problemet galant och kom fram till att det var tre stycken knappar som låg i 

asken. Efter att vi löste ekvationen, valde jag att presentera den formellt för eleverna såsom 

en ekvation ser ut. I och med att askarna som jag ritade på tavlan var markerade med ett X, 

frågade jag eleverna om de kunde tala om för mig hur många X de såg på vardera sidan om 

lika med tecknet. Sedan skrev vi upp föregående ekvation: 3x+4=2x+7.  

 

Jag förklarade för eleverna att X:n var något okänt såsom askarna. Siffrorna bredvid 

föreställde det som var synligt, d v s knapparna. Därefter bad jag eleverna lösa en sista 

ekvation, som jag presenterade på ett formellt sätt. Ekvationen blev följande: 3x+3=2x+6. 

 

Samtliga elever räknade ut X genom att använda sig utav den metod som jag gick igenom 

med dem. Det sista steget som vi genomförde var att jag lät eleverna komma på egna 

lösningar och ekvationer. Det var bara två grupper som inte förstod. För att förklara för dem 

hur man skulle tänka, valde jag att sätta mig vid deras bord med askarna samt knapparna 

och förklara.  

 

Jag förklarade för dem att båda sidorna ska innehålla lika många knappar tillsammans och 

att det var upp till var och en hur många som man ville gömma där i.  

 

Reglerna som jag förklarade för eleverna var följande: 

   

1. Om en ask innehåller 2 knappar, måste alla askar ha lika många knappar 

2. Om det sammanlagda antalet knappar på den ena sidan om likhetstecknet är 10 stycken, 

måste även det finnas tio stycken på den andra sidan. 

 

Sedan demonstrerade jag med ett exempel. Exemplet som jag tog upp var följande: 

9x+1=8x+2 

 

Medan jag tänkte fram en ekvationsuppgift, förklarade jag för eleverna hur jag tänkte medan 

jag skrev.  

Min förklaring lydde så här:  
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Jag väljer att tänka på talet tio och jag vill endast gömma en knapp i askarna. I och med 

att jag vill ha en knapp synlig, måste jag ha nio gömda knappar. Detta eftersom nio 

multiplicerat med ett är lika med nio. Sedan har jag har en synlig knapp som jag adderar 

med nio och då får jag tio. Därefter på den andra sidan väljer jag att ha åtta askar. 

Eftersom jag valde att ha en knapp i askarna måste askarna på denna sida också ha det. 

Det blir åtta askar som jag multiplicerar med en knapp, vilket är då lika med åtta knappar. 

Men sedan fattas det två för att bli tio, därför väljer jag att lägga fram två stycken knappar 

synliga. Nu stämmer båda sidorna överens.  

 

Genom att förklara det på detta vis och låta eleverna testa sig fram med askarna och 

knapparna, kunde de snabbt gå vidare till att skriva i sina anteckningsblock. Gruppen som 

hade svårt till en början, förstod sedan hur man gjorde efter genomgången tillsammans.  

Lektionen närmade sig sitt slut och eleverna skulle iväg på lunch. Dock valde tre stycken i 

gruppen att stanna kvar. De ville fortsätta att räkna ekvationer, dock inte bara på sina 

papper, utan de ville arbeta med askarna först, och sedan skriva på papper.  

 

Ett exempel som dök upp här som jag tyckte var väldigt intressant var följande; 

 

4x+2=2x+6. Detta tal var inget som vi gick igenom, utan eleven såg ut att ha utvecklat 

ekvationen ett steg ytterligare. Eleven presenterade ekvationen endast i form av askar och 

knappar. När han sedan gick genom steg för steg för att lösa ekvationen, slutade han med att 

ha två askar i ett led och fyra knappar i det andra. Jag frågade honom om han kunde tala om 

för mig hur många knappar som var dolda i askarna. Han svarade i sin tur att han gömde två 

stycken. När jag presenterade den för eleverna trodde de att det fanns åtta knappar i askarna.  

 

I och med att eleverna fått lära sig att varje ask innehåller lika många knappar som det finns 

på det andra ledet, kom de fram till att det ligger fyra knappar på höger led. Och då måste 

det finnas också fyra knappar i varje ask. När jag öppnade askarna så låg det två stycken 

knappar i varje ask. Jag tog ut dem, och visade att på vänster sida ligger det fyra knappar 

delade på två askar och på höger led låg det fyra synliga knappar. Jag förklarade detta för 

eleverna med att berätta, att när det uppstår situationer där man har två askar i slut steget av 

spelet, måste man dela antalet knappar med det antal askar som är kvar.   
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Efteråt när eleverna gick ut ifrån klassrummet, såg jag en elev berätta för sin 

matematiklärare om passet och förklara hur de gjorde. Anledningen bakom detta låg i att 

läraren ville veta hur jag valde att arbeta med ekvationer med elever i årskurs tre 

 

6.5 - Var det lustfyllt?  

Den upplevelse som jag fick, var att eleverna tyckte om att arbeta med detta. Under 

lektionen var eleverna koncentrerade och arbetade flitigt. Jag fick bilden av att detta 

upplevdes som något roligt och intressant för dem. Efter varje avklarad ekvation, ville 

eleverna att jag skulle komma med en ny. Eleverna visade ett intresse för att vilja lära sig 

mer, genom att fråga och testa sig fram hela tiden. De ville lära sig hur man räknade genom 

att fråga hela tiden hur man gjorde när de blev osäkra. De bad ständigt om nya uppgifter, 

samt att bli kontrollerade i de uppgifter som de själva kom på.  

 

När lektionerna närmade sig slutet och eleverna uppmanades att börja avsluta kunde jag 

observera hur lusten påverkades positivt. Trots att lektionen var avslutad, valde några elever 

att stanna kvar en stund och fortsätta, istället för att gå på rast eller lunch. Jag upplevde att 

jag lyckades få eleverna intresserade av det vi gjorde.  

 

De lärde sig något nytt och var glada eftersom de kunde räkna på ett sätt de inte tidigare fått 

göra. Därför upplevde jag att lektionen blev lyckad och lustfylld.  

 

Det som jag även observerade, var att eleverna ville använda sig mer av askarna och 

knapparna än att skriva på sina lösa blad. I och med att de hade tillgång till ett konkret 

material kunde svaren kontrolleras fysiskt. Det vill säga, svaret var inte bara en siffra i facit, 

utan det var något som eleverna kunde ta på och som kändes mer verkligt. 

 

Som svar på frågan kring om ett konkret arbetssätt kan påverka lusten positivt, vill jag 

hävda att konkret arbete kan skapa lustfyllda undervisningstillfällen. Ekvationsspelet är ett 

sådant exempel. Eleverna ville inte lämna klassrummet, de lärde sig att lösa ekvationer och 

tyckte att det var kul. Spelet utmanade eleverna till att tänka självständigt och även att 

samarbeta. Eftersom eleverna blev uppmanade att hitta på egna uppgifter, utmanades de att 

använda sina kunskaper, för att själva komma på ekvationer som följer logiska regler. 

Genom samarbete kunde de diskutera sig fram för att lösa uppgiften väl.   
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7. Analys 

Under intervjuerna var jag ute efter att ta reda på hur eleverna såg på ämnet matematik, samt 

hur de upplevde sin matematikundervisning. Eleverna hade blandade känslor för matematik. 

Matematik kunde vara både roligt men även tråkigt beroende på hur undervisningen såg ut. 

Elever som fick arbeta med uppgifter som upprepades om och om igen upplevde det som 

tråkigt och lätt. Sådana uppgifter som upprepas om och om igen upplever inte jag som 

givande, i den meningen att eleverna inte lär sig något nytt mer än att lösa likadana uppgifter.  

 

I skolverkets rapport nr 221 ”Lusten att lära – med fokus på matematik”, 

Skriver man bland annat att en av faktorerna till minskad lust och motivation i matematik är, 

att eleverna får räkna uppgifter som bygger på repetering av det de gjort i tidigare skolår. 

(Skolverkets Rapport nr 221, 2003 s.26) 

 

Detta är något som jag väljer att även jämföra med upprepning av uppgifter som ser mer eller 

mindre likadana ut. Istället för att hålla lektioner där eleverna stöter på upprepande uppgifter, 

bör de istället ägna sig åt att räkna sånt som utmanar dem.  

Uppgifter som är utmanande inom en rimlig nivå, det vill säga varken för svåra eller lätta, har 

genom forskning visat sig kunna motivera elever i att lära sig. (Skolverkets Rapport nr 221, 

2003 s.26) 

 

De lektioner i matematik som upplevdes som roligast var just de tillfällen då eleverna fick 

samarbeta och spela matematikspel. En motivering som jag fick till varför samarbete var 

roligt, var just att eleven kände att man kunde lära sig mer. Eleven berättade att genom 

samarbete kunde de båda lära sig av varandra när de väl stötte på problem. I och med att 

elever har olika kunskaper och färdigheter, kan de tack vare samarbete tillsammans lösa de 

problem som de stöter på.  

 

Genom att samarbeta och spela matematiska spel, kommer eleverna även att bli uppmuntrade 

till att tillsammans söka efter lösningar. (Rystedt & Trygg, 2009 s.35) 

 

För att få svar på min fråga kring om lusten kan påverkas av konkret material valde jag att 

hålla ett lektionstillfälle med laborativt material. 
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Under lektionspassen introducerade jag ekvationer i form av spel för elever i åk 3. Den 

upplevelsen som jag fick var att eleverna upplevde det som roligt och spännande. Jag kände 

att jag lyckades genomföra ett lustfyllt lektionstillfälle. Jag presenterade något nytt som 

eleverna inte tidigare jobbat med, vilket i sin tur väckte nyfikenhet hos eleverna. Genom att 

konkretisera ekvationen och presentera den med hjälp av laborativt material, kunde jag 

presentera den på ett sätt som eleverna kunde begripa. I och med att ekvationen 

konkretiserades med laborativt material, blev den inte längre en uppgift som enbart bestod av 

bekanta och obekanta matematiska symboler. Det blev något som var verkligt och synligt för 

eleverna, och de mönster som även var abstrakta dök upp och blev konkreta och synliga.  

 

Utifrån ett laborativt arbetssätt utvecklar eleven sina matematiska begrepp samt får hjälp att 

även se de samband och mönster. Lösningarna konkretiseras och synliggörs för eleven. 

(Rystedt & Trygg, 2009 s.23) 

 

Tanken bakom att först konkretisera ekvationen, var att eleverna skulle se sambanden och 

förstå de mönster som visade sig. Målet i sin tur var att eleverna skulle kunna så småningom 

kunna gå vidare till ett mer abstrakt sätt att lösa uppgiften. Första steget var att eleverna fick 

med hjälp av laborativt material ekvationen presenterad för dem. Sedan skulle de föra över 

det på papper genom att rita uppgiften som askar och knappar. Slutsteget i ekvationen var att 

den skulle presenteras formellt med bekanta och obekanta symboler. Men att lösningen skulle 

utföras utifrån spelets regler. Den formella presentationen av ekvationen konkretiserades i 

form av askar och föremål. Eftersom att eleverna kunde snabbt tolka ekvationen tack vare att 

de hade fått en bild av vad symbolerna stod för, blev vägen till lösningen enkel.  

 

I det citat som jag nämnde tidigare i teoriavsnittet står det följande: ”Yngre elever lär sig 

genom att först göra, sedan veta och slutligen förstå vad och hur de lärt sig.” (Ur Pramling – 

Samuelsson i Skolverkets Rapport nr 221, 2003 s.9) 

 

När eleverna arbetade med ekvationsspelet fick de till en början reglerna förklarade för sig. 

Att lösa uppgifterna var inga problem. Svårigheten var dock att komma på egna uppgifter 

som deras kamrater i sin tur skulle lösa. Detta löstes genom att låta eleverna pröva sig fram 

med materialet, dock med lite hjälp från min sida där ja förklarade för dem de olika stegen i 

ekvationen. När eleverna slutligen förstod och såg de mönster som dök upp, kunde de sedan 

gå vidare med att komma på egna ekvationer. 
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Att eleverna inte visste hur man gjorde berodde dock på mig och min genomgång. Jag var 

inte tillräckligt tydlig i att förklara, och lät eleverna lösa uppgifterna genom att jobba 

mekaniskt. De fick gång på gång lösa uppgifter med det laborativa materialet som 

upprepades om och om igen. I och med att jag var inställd på att göra lektionen rolig, missade 

jag till en början att förklara sambandet mellan ekvationen och spelet.  

 

Detta kan kopplas till ett av mina tidigare nämnda citat om just mekanisk hantering utav 

material där det står följande: 

 

Ibland hanterar elever laborativt material på ett mekaniskt sätt, med bara ytligt lärande 

som följd och utan möjlighet att generalisera. […]  Det händer att laborativt material 

saluförs med huvudsaklig betoning på att göra matematikundervisningen rolig. (Rystedt 

& Trygg, 2009 s.33) 

 

Hur som helst löstes problemet genom en noggrannare genomgång, och eleverna såg 

sambandet mellan den formella presentationen och lösningen med hjälp av laborativa 

materialet. Elevernas upplevelse av lektionen var positiv i och med att de ville ha nya 

uppgifter, samt extra tid för att fortsätta att komma på ekvationer som deras kamrater skulle 

lösa. Tack vare det laborativa materialet kunde eleverna använda det som ett hjälpmedel för 

att lösa och komma på egna uppgifter. 

 

Detta är det man talar om i en metakognitiv teori. Elever lär sig genom att göra, sedan förstår 

de och slutligen vet de vad dem har lärt sig. Med detta kan man förstå elevernas lust i att lära 

och den glädje som uppstår när de klarar av något med hjälp av konkreta handlingar. 

(Skolverkets Rapport nr 221, 2003 s.9) 
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8. Slutsatser 

Under den tid som jag har jobbat med detta arbete, har jag upptäckte en del saker som jag 

tidigare inte tänkt på. Ett konkret arbetssätt med laborativt material är svårare än vad jag trott. 

Att enbart jobba med laborativa material är inte till någon nytta, om inte eleverna kan se 

kopplingen mellan det laborativa materialet och de uppgifter som man arbetar med. Till en 

början fick jag en trög start i att förmedla de samband som fanns mellan det laborativa 

materialet och ekvationerna. Avslutningsvis lyckades jag få eleverna att förstå hur ekvationen 

hängde ihop med spelet. Detta vet jag eftersom de sedan lyckades att komma på egna 

ekvationer med hjälp av det laborativa materialet, vilket visade förståelse för de regler som 

gällde.  

 

När det gäller frågan om ett konkret arbetssätt kan påverka lusten till matematiken, vill jag 

hävda att det är möjligt att påverka elevers lust positivt. Utifrån min upplevelse var eleverna 

intresserade i att lära sig, samt gav aldrig upp när de inte förstod. Jag vill påstå att det var 

tack vare det laborativa materialet som eleverna till slut kunde se mönstren i spelet och hur 

det fungerade. Utan det askarna och knapparna som komplement kunde jag inte förklara för 

eleverna på ett sätt som de skulle förstå.  

 

När jag skulle undersöka hur eleverna upplevde sin matematikundervisning fick jag blandade 

svar som jag tidigare nämnt. Elevernas inställning till matematik varierade beroende på hur 

undervisningen såg ut. Under intervjuerna frågade jag eleverna om de kunde tala om för mig 

vilka tre ämnen som var roligast i skolan. De ämnen som dominerade var hemkunskap, slöjd 

och idrott. 

 

När jag satte mig efteråt en stund och började reflektera kring detta, d v s de ämnen som 

eleverna placerade på topp. Upptäckte jag att alla ämnen var praktiska ämnen. Detta skulle 

man kunna använda som utgångspunkt för vidare forskning, där man skulle kunna undersöka 

hur praktisk undervisning påverkar elever och deras lärande i matematik. Denna studie har 

bland annat visat att elever kan med hjälp av laborativt material, lösa ekvationsuppgifter som 

inte är tänkta för deras årskurs. Om elever kan både förstå och komma på sådana ekvationer 

som inte dyker upp först på högstadiet med hjälp av ett konkretarbetssätt. Bör de svårigheter 

som de stöter på i sin nuvarande matematikundervisning inte vara något större problem att 

lösa.  
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