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Sammanfattning: Undervisningsprojektet vilket redovisas nedan syftar till att skapa ett ökat 

intresse för ämnet matematik samtidigt som det tränar elevens förmåga att arbeta i grupp och 

stärker gemenskapen i klassen. I arbetet har författaren använt sig av enkäter, deltagande 

observationer samt semistrukturerade kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetoder. I 

resultatredovisningen framkommer att undervisningsmaterialet uppnått de kriterier som 

presenterades under författarens produktutveckling likaväl som syftet med arbete anses 

uppnås. Inslagen av spelifierat lärande, den varierade undervisningen, samt elevernas 

upplevelser av verkliga problem bedöms vara de mest framträdande faktorerna i detta projekt 

vilket har genererat ett för eleverna roligt och lyckat undervisningsmaterial inom 

problemlösning.       
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

 

Med skolans värdegrund, uppdrag och kursplaner i åtanke och nära hjärtat har jag utvecklat 

ett undervisningsmaterial avsett för helklass som genomsyrar undervisningen i klassrummet 

under en period av tre veckor. Idén till framställandet av detta undervisningsmaterial föddes 

när jag undervisade en grupp elever som trots sin låga ålder och korta karriär inom skolan 

redan kan beskrivas som skoltrötta. Många elever i gruppen saknar inre motivation och har en 

tydligt uttalad negativ inställning till de flesta moment som de möter under en skoldag. 

Förutom detta är gruppen väldigt splittrad, konfliktfylld och ej van vid någon annan 

arbetsform än enskilt bänkarbete, dvs. grupparbeten är inte en befäst arbetsform i klassen och 

det finns en stor ovana vid att arbeta praktiskt. Matematikundervisningen i gruppen är styrd 

och baserad på ett läromedel i form av en matematikbok. Elevernas stora ovana att jobba 

praktiskt eller med laborativt material har gjort att de också ofta saknar verktygen att själv 

kunna lösa ett problem eller en matematikuppgift när denna blir för kognitivt krävande. I min 

relation till, och med fokus på, denna elevgrupp skapades för mig, i rollen av lärare, behovet 

av ett lättillgängligt praktiskt material. Min önskan var ett material som tränar och utvecklar 

elevernas förmåga inom matematik, med fokus på problemlösning. Materialet skulle utveckla 

elevernas förmåga att lösa problem och ge eleverna ett förråd med strategier och idéer kring 

hur man på bästa sätt handskas med problemlösning. Minst lika viktigt som att utveckla 

förmågor och strategier önskade jag också ett material som fungerar gruppstärkande, 

motiverande och bedrivs i en undervisningsform som inte är baserad på en lärobok. Min 

önskan blev till handling i form av detta examensarbete.  

 

1.2 Litteraturgenomgång 

 

Under det kommande avsnittet presenterar jag en litterär bakgrund till de i mitt 

undervisningsmaterial förekommande olika beståndsdelar så som teorier om lärande, 

motivation, spelifierat lärande, grupparbete och problemlösning.  

 

 

1.2.1 Teorier om lärande 
 

”Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.” 

Denna fras ska ha uttryckts av Benjamin Franklin, frasen förekommer även i fler versioner 

och från andra källor, och fångar med de få orden det väsentliga i en lärandeprocess. Översatt 

till svenska uttrycks frasen: Berätta för mig så glömmer jag. Lär mig så kommer jag ihåg. 

Engagera mig och jag lär mig. Den sista delen i frasen stämmer väl överens med 

pragmatikern John Deweys idéer kring lärande när han menade att elever måste vara aktiva i 

sitt eget lärande. Dewey, född 1859 i Vermont – avled 1952, ansåg att eleverna måste känna 

en relevans till de uppgifter de jobbar med i skolan, de måste se en mening och känna ett 

genuint intresse för de olika uppgifterna de möter, annars är risken att kunskapen förblir 

statisk och steril (Phillips & Soltis, 2010). Med statisk och steril kunskap avsåg Dewey den 

kunskap som kan anses överföras från t.ex en lärare till en elev på ett mekaniskt sätt, 

kunskapen blir i nästa steg steril om eleven inte ges möjlighet att använda kunskapen i en 
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form av handling. Filosofen menade att skolan på ett sätt tog ifrån eleverna det viktigaste 

elementet för lärande, nämligen det naturliga lärande som sker utanför, både dåtidens och 

dagens, klassrum i den verkliga världen. John Dewey förespråkade alltså en undervisning som 

inte bedrivs i formen av enskilt bänkarbete och kretsar kring meningsfulla uppgifter med en 

koppling till elevens vardag. Han ansåg att eleven måste uppleva känslan av att hen står inför 

ett verkligt problem vilket då väcker ett genuint intresse från elevens sida att finna en lösning, 

det är då tankeförmågan vaknar till liv (Phillips & Soltis, 2010).  

 

Dewey’s tankar om lärande och kunskap har både ifrågasatt stora delar av, men också haft ett 

stort inflytande över, skolan. Likaså har även teoretikern Jean Piaget, född 1896 – avled 1980, 

med sitt intresse för kognitiva funktioner påverkat skolans syn på barn som lärande elever. 

Barn är inte oerfarna, ologiska och mindre vetande och Piaget lyfte fram elevens integritet och 

intressen som en utgångspunkt för lärande (Säljö, 2012). I liknelse med Dewey ansåg även 

Piaget att det fanns passiv kunskap som lämnade eleven oberörd och utan påverkan, och den 

typen av försök till kunskapsförmedling uppstod ofta vid klassiska lektioner eller under 

föreläsningar. För att undvika denna typen av passiva, enligt Dewey’s benämning statiska, 

försök till kunskapande förespråkades samarbete mellan eleverna i formen av grupparbeten 

eller aktiviteter som eleverna själva styr över.    

 

Piaget hade en dualistisk syn på språket och tänkandet som två åtskilda fenomen där språket 

utvecklas till följd av tankens utveckling (Säljö, 2012). Psykologen Lev Vygotskilj däremot, 

som var verksam samtidigt som Piaget, menade att det var språket som var det centrala och 

väsentligaste delen, där språket utvecklade tanken. Vygotskilj såg människan som ständigt 

lärande och med förmågan att utvecklas oberoende av vilken situation hen befann sig i. Roger 

Säljö tolkar Vygotskiljs syn på relationen mellan människan och lärandet enligt ”Lärande och 

utveckling är på sätt och vis människans naturliga tillstånd.” (Säljö, 2012 s.193) Vygostkilj 

fokuserade mycket på människans potential att lära och det var han som myntade begreppet 

”proximala utvecklingszonen” där man lär genom stöttning av andra och sin omgivning. 

Utifrån Vygotskiljs syn på lärande som skeende i sociala sammanhang och människans 

förmåga att lära sig av och tillsammans med andra stämmer väl överens med Deweys tankar 

om skolan som en gemenskap (Phillips & Soltis, 2010).  

 

 

1.2.2 Lust att lära och begreppet motivation 
 

Vad är motivation? Motivationsexperten Anna Tibelius Bodin (2016) beskriver begreppet 

motivation som: ”Motivation är drivkraften att vilja anstränga sig. Motivation är viljan att 

utvecklas” Motivationen har också en stor påverkan på elevers uppmärksamhet, uthållighet 

samt den mängd energi de väljer att lägga ner på att lösa uppgifter. Kort sagt kan vi konstatera 

att motivation är en nödvändig och grundläggande faktor. 

  

En viktig del i elevernas motivation är starkt knutet till – och hör ihop med deras egen 

upplevelse av begreppet ”self-efficacy” som översatt till svenska nämns som upplevd 

självförmåga eller egen förmåga. Det handlar alltså om elevens egna förväntningar på hur bra, 

eller mindre bra, hen kommer att klara av att utföra en viss uppgift, aktivitet eller handling. En 

elev med tro på sin egen förmåga har lättare att ta sig an uppgifter även om dessa visar sig 

vara svåra eller utmanande, medan en elev med sämre syn på sin egen förmåga gärna 

undviker aktiviteter eller uppgifter som de själva redan bedömt att de ej behärskar. De har 

också lättare att ge upp och vågar inte/vill inte satsa i situationer där de redan ”vet” att ett 
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godkänt resultat kommer att utebli. Att undvika att lägga ner energi och kraft på en till synes 

hopplös uppgift är en form av självbevarelse. Faktorer som påverkar hur en elev formar sin 

upplevda självförmåga är tidigare prestationer, jämförelse mellan sig själv och andra i sin 

omgivning – t.ex. klasskamrater, upplevd stress samt hur de blir bedömda (Waege, 2007).    

 

Elever drivs av inre motivation när de är genuint intresserade av uppgiften som de arbetar 

med eller aktiviteten som de utför – aktiviteten är målet. När en elev utför en aktivitet eller en 

uppgift där målet är frikopplat från själva uppgiften och endast utförs som ett medel i att nå ett 

bra betyg eller beröm så drivs eleven av yttre motivation (Green, 2014 &Waege, 2007). Inre 

motivation kan jämföras med kvalité och den yttre motivationen jämställs då med kvantitet 

(Garon-Carirer et al. 2016).   

 

Inre och yttre faktorer för motivation hör också ihop med elevens målorientering. En elev som 

drivs av ett lärandemål utvecklar förståelse och färdigheter genom ett intresse för strategier 

och olika tillvägagångssätt för att lösa t.ex. en matematikuppgift. När elevens tyngdpunkt 

ligger i att nå förståelse hellre än att uppnå ett bra betyg, då blir lärandet ett mål i sig självt. 

När förståelsen är mindre viktig så länge prestationen blir bra och upplevs som 

högpresterande av andra – vilket resulterar i beröm och bra betyg (Waege, 2007) visar det på 

den andra varianten inom målorientering; prestationsmål, och kan i det närmsta tolkas som 

lärandemålets motsats.  För en elev som är prestationsorienterad handlar det alltså om att visa 

sin kompetens, inte utveckla den (Green, 2014). 

   

Studier visar att elever som drivs av ett lärandemål har många positiva fördelar gentemot 

elever som är prestationsorienterade som t.ex. ökad uppmärksamhet, ökad uthållighet, viljan 

att våga ta sig an svårare uppgifter samt att de uppnår ett djupare lärande (Waege, 2007). Ett 

lärandemål skapar också en mer genuin motivation hos eleverna än för de elever som drivs av 

prestationer. (Garon-Carirer et al. 2016). Prestationsmål däremot hör ofta ihop med rädslan att 

misslyckas samt att man försöker dölja sina prestationer för andra för att undvika social 

jämförelse och vad som kan upplevas av den enskilda eleven som skam (Green, 2014) om hen 

inte uppnår höga betyg inom ämnet vilket för de flesta elever är ett mått på framgång (Linder, 

Smart & Cribbs, 2015). Lärande som drivs av prestationsmål genererar alltså oftare negativa 

konsekvenser och följder än vad ett lärande som drivs utifrån ett lärandemål gör.  

 

 

1.2.3 Vad skapar motivation? 
 

I flertalet av de vetenskapliga artiklarna vilka jag läst inom ämnet matematik i relation till 

motivation finns ett återkommande tema och en, enligt forskarna, viktig del av arbetet med 

och kring matematiska uppgifter för att öka elevernas motivation – nämligen ett mer aktivt 

och varierande klassrumsarbete (Brezovnik, 2015 & Russell, 2015 & Waege, 2007). Att låta 

undervisningen frångå den annars traditionella läroboksstyrda matematikundervisningen, 

vilken ofta bedrivs i formen av enskilt bänkarbete, stimulerar både lusten att lära samt ger en 

större möjlighet att förvärva kunskaper och förmågor inom ämnet än vad en upprepande 

enkelspårig undervisning gör (Russell, 2015). Elever som undervisas i ett varierande 

undervisningsklimat utvecklar dessutom, i större utsträckning, en målorientering som är 

baserat på lärande hellre än prestationer (Green, 2014).    

Rukavina, Zuvic-Batorac, Ledic, Milotic och Jurdana-Sepic (2012) presenterar i sin artikel 

”Developing positiv attitude towards science and mathematics through motivational 
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classroom experiences” vilket översatt till svenska blir: ”Att utveckla en positiv attityd 

gentemot naturorienterande ämnen och matematik genom motiverande klassrumsupplevelser” 

ett resultat som indikerar att ett aktivt arbetssätt, i detta fall i form av ”workshops” ger 

positiva effekter på elevernas djupinlärning, engagemang, förutsättningar för inlärning samt 

att det skapar positiva associationer till ämnet matematik och därmed höjer motivationen. Att 

arbeta praktiskt gynnar ett kreativt tänkande, väcker nyfikenhet, skapar intresse och ökar 

motivationen. Det har även en positiv inverkan på klassrumsklimatet och har visat en positiv 

effekt på elevernas lärande, införskaffande av förståelse och kunskaper (Brezovnik, 2015). 

 

Jenny Green redogör i sin avhandling (2014) för hur formativ bedömning, även kallat 

bedömning för lärande, ger positiva effekter på elevernas motivation. Bedömning för lärande 

kännetecknas av ett inom undervisningen känt mål, där läraren tillsammans med eleven 

undersöker var eleven befinner sig i sitt lärande i relation till det kända målet och lägger 

därefter upp strategier för hur eleven på bästa sätt ska komma vidare i sitt lärande för att nå 

det uppsatta målet. Eleverna som medverkade i Green’s forskning redogör för hur deras 

motivation ökade när de erbjöds en större insikt och förståelse i sitt eget lärande och 

prestationer samt vad som krävdes av dem för att nå ett bättre resultat. Eleverna menade också 

att hur återkopplingen framställdes var avgörande för motivationen, att den formativa 

bedömning fokuserar på potentiell utveckling hellre än tillkortakommanden. Ett formativt 

förhållningssätt i det matematiska klassrummet har också visat sig vara prestationshöjande 

samtidigt som dess fokusering på vikten och utvecklingen av elevernas förståelse leder dem 

bort från en målorientering som är processinriktat. 

 

Den kultur som råder i klassrummet har också ett högst väsentligt samröre med elevernas 

motivation likaväl som till deras lärande. De sociomatematiska normerna är det som avgör 

hur eleverna upplever ämnet matematik och hur de själva bör ”bete sig” för att passa in i 

sammanhanget (Green, 2014). En klassrumskultur kan vara tillåtande och öppen där eleverna 

lär av både sina, lärarens och andra elevers misstag. Men det kan också vara en kultur där fel 

skall suddas ut och rättas till – helst innan någon hinner lägga märke till felaktigheten. För 

starkt fokus på resultat och prestation leder ofta till en negativ spiral där undvikande blir 

elevens sätt att hantera ämnet (Green, 2014). Klassrumskulturer uppstår inte av en händelse 

och Russell (2015) jämför klassrummet med ett kontrakt författat av läraren, som till viss del 

tillåts omskrivas i relation med eleverna som vistas i det berörda klassrummet. Det är inte lätt 

att förändra en redan etablerad kultur och att skapa en lärandeorienterad kultur där bedömning 

används för att i första hand öka lärandet, istället för att kategorisera eleverna, tar tid (Green, 

2014). 

 

Läraren har en stor inverkan på elevernas motivation, hen kan skapa förutsättningar för en 

positiv utveckling av en ökad motivation likaväl som hen kan skapa förutsättningar för en 

negativ påverkan vilket resulterar i en minskad motivation (Waege, 2007). Lärarens sätt att 

undervisa speglar sig i hur eleverna upplever och ser på ämnet matematik (Linder, Smart & 

Cribbs, 2015) samt att det påverkar hur väl – eller mindre väl eleverna utvecklar en förståelse 

för innehållet i ämnet (Green, 2014). 

 

Jag redogjorde tidigare om hur väsentlig elevens upplevelse av egenförmågan är, och hur den 

är starkt knutet till och hör ihop med elevens motivation. Av den anledningen är en viktig del 

i matematiklärarens uppdrag att dels utvärdera och ta reda på hur eleven uppfattar sin egen 

förmåga, dels att stötta eleven i en positiv utveckling av denna. Den bästa strategin för en elev 

att utveckla sin uppfattning av sin självförmåga är genom framgångar inom ämnet (Green, 

2014 & Waege, 2007) – eleven måste få lyckas för att skapa positiva associationer till den 
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egna förmåga. Här blir det lärarens uppgift att skapa undervisningssituationer som tillåter 

eleven att nå framgångar, och framgångar i sin tur skapar motivation. Som lärare är det därför 

väsentligt att skapa och sträva efter undervisningssituationer som stärker elevens självkänsla 

samt präglas av en målorientering där lärandet utgör fokus och inte prestationer (Green, 

2014). För att uppnå detta i klassrummet är det viktigt att pedagogen förmedlar en glädje över 

elevernas förståelse istället för att låta dem finna meningen med skolämnet matematik i 

formen av höga prestationer. 

 

I artikeln ”A multi-method investigation of mathematics motivation for elementary age 

students” vilket översätts till svenska enligt: En multi-metods undersökning av matematik för 

grundskolans elever, av Linder, Smart & Cribbs (2015) presenteras tre framträdande teman 

som vilka tillsammans genererar en förhöjd motivation för ämnet matematik. Deras 

undersökning är baserad på elever vilka själva anser sig ha en hög motivation för skolämnet 

matematik. Utifrån resultatet av insamlad data presenteras tre olika teman som en 

sammanfattning i vad eleverna själv menar främjar en god motivation inom skolämnet 

matematik. Dessa tre teman är: 

i. Minskad stress; genom ett genuint och tydligt stöd från lärarens sida, välbefinnande i 

klassen och med lågt fokus på summativa bedömningar minskas stressen för eleverna. 

ii. En trygg miljö; eleverna i undersökning vittnar om betydelsen av ett gott klimat i 

klassrummet där god stämning råder och där möjlighet och öppenhet finns och ger 

plats för diskussioner och samtal, både med andra elever men också med läraren. En 

miljö där man tillåts vara självsäker men också får stöd att ingjuta ett självförtroende. 

iii. Värdet av matematik; Enligt eleverna har de både en god förståelse och kan återge vad 

det är som ger matematiken ett nuvärde likaväl som de kan se ett framtidsvärde för 

sina kunskaper. Utifrån undervisningens innehåll gör läraren ofta kopplingar från den 

matematiska uppgiften som den är utformad i klassrummet till att applicera den på den 

verkliga världen – utanför klassrummet.        

 

En sak som dessa tre teman har gemensamt är att samtliga är direkt kopplade till och hör ihop 

med lärarens praktik. Punkterna ovan poängterar ytterligare vilken viktig roll läraren innehar 

vad gäller elevers skapande av motivation. Eleverna uttrycker även att de uppskattade 

diskussioner som ett medel för motivation och ett större engagemang i klassrummet, och utan 

att konkurrera med varandra fann de motivation i ”sunda” tävlingar där konkurrens inte 

förekom – men däremot tillfredställelse av att ha löst en uppgift på ett korrekt sätt. Att klara 

av att lösa en uppgift på ett riktigt och hållbart sätt skapar för eleven en känsla av kompetens, 

och när eleven uppfattar sig själv som kompetent höjs också elevens motivation (Waege, 

2007). Även om eleverna i klassen nämner höga betyg som ett mått på framgång ,vilket ger en 

hög grad av motivation, så låg deras betoning hellre på vad deras lärare visade uppskattning 

inför mer än betyg – prestanda hellre än prestation (Linder, Smart & Cribbs, 2015).  

 

 

1.2.4 Spelifierat lärande 
 

Idag står skolan i många sammanhang inför ett problem i form av bristande engagemang och 

intresse från elevernas sida. Den traditionella undervisningen uppfattas många gånger tråkig 

och föråldrad (Dicheva, Dichev, Agre & Angelova, 2015). När läraren utformar sin 

undervisning med inslag från element vanligen förekommande inom spel kallas det för 

spelifiering eller spelifierat lärande, vilket  innebär att man använder speldesign i ett 

sammanhang där spel i vanliga fall inte förekommer. Den gemensamma designen för de flesta 
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spel är att de är utformade kring eller med poängsystem, utmaningar och uppdrag samt 

prestationer och ofta är allt detta sammansatt till en berättande struktur (Waltz & Deterding, 

2014). Spelifiering utnyttjar människans reaktioner på olika typer av stimuli för att motivera 

personen till att göra någonting, eller utföra en handling som de annars inte skulle göra (Waltz 

& Deterding, 2014). Spel är utformade för att uppmuntra människor till engagemang och 

drivkraften behöver inte vara större än en möjlighet till vinst (framgång) eller enbart glädje av 

att praktisera spelet. (Dicheva et al., 2015)  

 

Spelifiering har alltmer börjat användas inom skolan i formen av spelifierat lärande som ett 

resultat av elevernas ökade motivation vilket inslagen av spel i undervisningen skapar (Waltz 

& Deterding, 2014). Mer än att förhöjd motivation underlättar så förlänger det elevernas 

förmåga att fokusera, det skapar aktiva elever och större deltagande, med andra ord så har 

inslag av spel i undervisningen en positiv effekt på elevernas hela inlärningsprocess (Ceker & 

Özdaml, 2017) . Det spelifierade lärandet erbjuder också möjlighet att skapa en lekfull miljö 

och i likhet med de kännetecken som ett lyckat spel utgörs utav innehåller det välformulerade 

problem, feedback och förmågan att lära sig av sina misstag och framgångar (Waltz & 

Deterding, 2014) vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för problemlösning likaväl som 

för grupp – och samarbete (Dicheva et al., 2015). 

 

 

1.2.5 Grupparbete 
 

Syftet med att jobba i den pedagogiska arbetsformen av ett grupparbete inom skolan är 

självklart att eleverna skall tillägna sig en form av kunskap. Men mer än den kunskap som 

eleven kan inhämta under individuellt arbete i form av olika kunskapsmässiga mål får eleven 

delaktig i ett grupparbete träna sig på att tillhöra en gemenskap, skapa trivsel och samarbeta 

(Granström, Hammar & Hempel, 2008). Det som leder till lärande inom ett grupparbete är att 

den enskilda eleven får ta del av andra elevers tankar och uppfattningar för att sedan ställa 

sina egna idéer i jämförelse mot dessa. I detta möte erbjuds eleven att skapa nya erfarenheter 

som ett resultat av att olikheter synliggörs samt att olika fakta och perspektiv förmedlas inom 

gruppen (Palmér & van Bommel, 2016).      

 

”Ju fler desto bättre” eller ”ju fler kockar desto sämre soppa” Vad dessa två ordspråk 

uttrycker är två olika typer av processer, positiva eller mindre positiva som uppstår vid 

grupparbeten (Hammar Chiriac, 2003). Social facilitation är ett begrepp som beskriver ett 

framgångsrikt grupparbete med en väl fungerande grupp där motivationen stiger för den 

enskilda gruppmedlemmen som ett resultat av den stödjande närvarande gruppen. 

Grupparbete i denna form underlättar samtidigt som det genererar en större ansträngning och 

ökade prestationer av gruppens medlemmar. Ett mindre framgångsrikt grupparbete där 

motivationen, likaväl som den energi eleven väljer att lägga på gruppuppgiften går förlorad, 

och även leder till ett sämre resultat, benämns som social loafing (Granström, Hammar & 

Hempel, 2008). När man som lärare utvärderar eller observerar pågående grupparbeten är det 

högst intressant av vara medveten om dessa två olika typer av gruppkonstellationer. I de fall 

där social loafing uppstår bland en eller flera grupper är det viktigt både för resultatet men 

också för gruppens medlemmar att man erbjuder stöttning och ser över gruppkonsteallation 

samt planering. 
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1.2.6 Problemlösning 
 

I grundskolans kursplan för ämnet matematik finner vi begreppet problemlösning i följande 

sammanhang, citerat:  

 ”Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande 

aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska 

utvecklingen.”  

 ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna 

formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, 

metoder, modeller och resultat” 

 ” Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att…..Formulera och lösa problem med hjälp 

av matematik samt värdera valda strategier och metoder” (Skolverket, 2017 s.56-57) 

 

Problemlösning är ett effektivt och väsentligt verktyg i elevers kunskapande och i vidare 

förståelse samt befästning av tidigare inhämtade kunskaper. Kunskap som inte bottnar i 

förståelse är inte mycket värd, mer än att det ger ett sken av goda prestationer. Vid 

problemlösning är det inte svaret eller produkten av grupparbetet som är det intressanta, utan 

snarare den pågående processen fram mot lösningen (Laurillard, 2000). Jonassen (2004) 

menar att den viktigaste färdigheten som elever får möjlighet att tillägna sig under sin skoltid 

är förmågan att lösa problem. Jonassen baserar denna åsikt på det faktum att människan är i 

dagliga kontakt med hantering av problemlösningen i sitt vardagliga liv och i sitt yrkesliv, 

samt att all utveckling i samhället sker som ett resultat av problem som behöver lösas. 

”People are paid to solve problems, not to complete exams” (Jonassen, 2004. s xxi).     

 

John Dewey menade att problemlösning är ett sätt att öva intelligensen, och att en viktig roll 

för en lärare är att komponera problem som tränar eleverna i att identifiera problemet, ställa 

hypoteser, pröva sig fram och till sist dra slutsatser (Lundahl, 2012).  

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med arbetet om – och kring mitt undervisningsprojekt är att stimulera elevernas intresse 

för matematik, att frångå rutinuppgifter och väcka nyfikenhet för vidare studier inom ämnet, 

samt stärka känslan av samhörighet i klassen och förmågan att arbeta i grupp. 

 

Genom mitt undervisningsförsök önskar jag besvara följande frågeställningar:  

1. Genererar undervisningsmaterialet intresse och engagemang för matematik? 

2. Påverkar undervisningsmaterialet elevernas förmåga att arbeta i grupp? 

3. Leder arbetet med undervisningsmaterialet till att eleverna tillägnar sig nya kunskaper? 
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2 METOD 
 

 

Syftet med detta examensarbete, vilket finns angivet ovan, är att utvärdera huruvida mitt 

undervisningsmaterial har en positiv inverkan på intresse och engagemang för matematik 

samtidigt som min förhoppning är att det leder till, och skapar, möjligheter till gemenskap och 

kunskapande. Inför läsningen av metodavsnittet vill jag uppmana läsaren att först se över den 

pedagogiska planeringen (bilaga fyra) lärarhandledningen (bilaga fem) tipspärmen (bilaga 

sex) och framförallt bilaga sju som presenterar det faktiska undervisningsmaterialet.  

Saknas vetskap om dess utformning kommer resterande läsning av metod, resultat och 

diskussion inte att komma till sin rätt. Nedan följer en beskrivning av hur arbetet med och 

kring mitt insamlande av data inför resultatanalysen har sett ut. Ni är välkommen att läsa den 

– efter att ni studerat ovan nämnda bilagar.    

 

2.1 Urval och etiska överväganden 

 

Deltagarna i mitt undervisningsförsök utgörs av en helklass årskurs två, bestående av totalt 16 

elever, vilka jag själv undervisar i flertalet ämnen samt innehar mentorskap för. Inför detta 

arbete genomfördes en presentation av det kommande projektet i klassen där syfte, 

utformning, pedagogiska planering samt undervisningsmaterial sågs över och presenterades. 

Eleverna hade under denna introduktion möjlighet att när som helst ställa frågor eller komma 

med synpunkter. Inför arbetet i klassen hade ett informationsbrev (se bilaga ett) skickats hem 

till vårdnadshavare med information och möjlighet att lämna medgivande till att deras barn 

deltog i undervisningsförsöken samt tillhörande undersökningen. I informationsbrevet 

framgår också hur arbetssättet kommer att fortlöpa i klassen samt att deltagande elever 

kommer att förbli anonyma. 

 

2.2 Produktutveckling och kriterier  

 

Den ursprungliga och grundläggande tanken inför skapandet av undervisningsmaterial var att 

skapa ett attraktivt material som både skulle locka och inbjuda elever till nya erfarenheter och 

kunskapande. Tanken var att leda eleverna till erfarenheten att matematik finns runt omkring 

oss dagligen, i det mesta vi gör – den finns där om vi bara stannar upp och låter oss själva 

upptäcka den! Av den anledningen valde jag att skapa uppgifter som var förankrade i 

elevernas direkta närmiljö i skolan. Elevgruppen går den korta promenaden till idrottshallen 

minst två gånger per vecka – men har eleverna någonsin reflekterat över eller undrat hur lång 

sträckan faktiskt är? Att det tar lång tid att springa in när skolklockan ringer vid rastens slut 

och man befinner sig på andra sidan om skolbyggnaden har alla elever också erfarit, men har 

de någonsin undrat över hur lång skolans omkrets faktiskt är? Dessa tankar och andra 

liknande är det som ligger till grund för, och har fungerat som inspirationskälla, under min 

produktutveckling. Vad gäller designen var det, vilket jag nämnde tidigare, viktigt med en 

attraktivt och inbjudande layout där allt material skulle bindas samman av ett gemensamt 

utseende – eller en röd tråd. Jag använde mig av ordbehandlingsprogrammet microsoft word i 

framställandet och de illustrationer som förekommer i mitt arbetet är släppta under en 
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Creative commons CCO-licens, vilket innebär att bilderna är fria att använda samt modifiera 

utan att tillskriva skaparen eller innehavaren av bilderna vid användning. Samtliga bilder 

förekommande i examensarbetet är hämtade från följande community: https://pixabay.com/sv/       

  

Undervisningsmaterialet är utformat i form av en daglig uppgift (se bilaga sju), tänk dig en 

almanacka där varje sida är en ny dag, och i detta fall erbjuder varje ny dag (sida) en ny 

problemlösningsuppgift. Undervisningsmaterialet består av totalt 15 uppgifter vilket genererar 

en pågående undervisningsperiod med materialet i tre veckor. Under veckorna får eleverna 

möjlighet att lösa fyra uppgifter per vecka där varje löst uppgift genererar en stjärna på vilken 

svaret markeras i skriftlig form. Dessa stjärnor sparas och förvaras synligt i klassrummet. 

Eleverna kommer utifrån introduktionen av projektet att vara medvetna om att de kommer att 

behöva ett eller flera svar utifrån veckans tidigare lösta problemlösningsuppgifter när det blir 

dags för veckofinal varje fredag. Fredagsfinalens problemlösningsuppgift är baserad på en 

eller flera av veckans tidigare problemlösningsuppgifter där svaret är detsamma som koden 

till ett av de tre hänglås som hindrar eleverna från att öppna kistan och ta del av belöningen 

som finns inuti. 

 

Undervisningsmaterialet består dels av den nämnda samlingen av problemlösningsuppgifter 

med regeln att eleverna endast får ta del av en uppgift dagligen och endast efter att de löst 

föregående uppgift på ett tillfredsställande sätt. Som ett sidomaterial för att stötta eleverna och 

underlätta arbetet finns en tillhörande tipspärm, se bilaga sex, vilken också skall ses ingå som 

en del av undervisningsmaterialet. Tipspärmen inleds med en beskrivning till eleverna kring 

hur de arbetar och använder pärmen på bästa sätt, följt av ett innehåll bestående av 

förklaringar och olika strategier som används inom olika områden, olika räknesätt inom 

matematiken, exempel på diagram, tabeller och begreppsförklaring. Denna tipspärm kan 

jämföras med en formelsamling särskilt anpassad för huvudmaterialet i projektet och vars 

syfte är att öka möjligheten till ett ökat självständigt arbete bland eleverna.   

 

Kriterier vilka undervisningsmaterialet förväntas uppnå: 

 Undervisningsmaterialet kan anses öka elevernas motivation inom ämnet matematik. 

 Undervisningsmaterialet genererar ett gott klimat bland eleverna. 

 Eleverna tillägnar sig nya kunskaper inom matematik. 

 Eleverna tillägnar sig förmågan att arbeta i grupp samt inser värdet av denna 

pedagogiska arbetsform. 

 Elevgruppen upplever arbetet med projektet som roligt! 

 

Arbetet med undervisningsmaterial ”Det är inte svaret som räknas” kan ses ersätta den 

ordinarie matematikundervisningen under tiden projektet fortlöper i klassen, eller användas 

som ett komplement till ordinarie undervisning. Det är ett undervisningsmaterial som 

egentligen kan, med viss anpassning av problemlösningsuppgifterna, användas i varierande 

årskurser. Det kan användas bland elever som saknar förförståelse inom de olika områden 

inom matematiken som projektet behandlar, men det kan lika väl fungera som en formativ 

bedömningsstrategi bland elever som tidigare arbetet med och behärskar de olika områdena 

och lösningsstrategierna som krävs.    
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2.3 Datainsamlingsmetoder 

 

Jag har använt mig av enkäter, deltagande öppna observationer och semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer som metod för att samla in underlag till min resultatanalys.  

 

Innan arbetet med mitt undervisningsmaterial tog vid i klassen fick eleverna besvara en enkät, 

(se bilaga två) vilken kan beskrivas som en typ av förtest eller förundersökning. Denna enkät 

fick eleverna besvara på nytt efter arbetsområdets slut som en form av eftertest. Jag valde att 

låta den inledande enkäten och den avslutande enkäten vara utformad på precis samma sätt, 

med samma frågor för att underlätta analysen och studier av resultatet utifrån elevernas 

besvarade enkäter. Arbetet med enkäten bedrevs i form av enskilt bänkarbetet där jag valde att 

läsa både frågor och svarsalternativ högt för eleverna för att säkerställa att inte missförstånd 

eller bristande läskunskaper skulle påverka resultatet.  

 

Under det dagliga arbetet med undervisningsmaterialet ledde jag själv undervisningen 

samtidigt som jag observerade de deltagande eleverna i deras arbete. Vid dagens slut skrev jag 

ner viktiga händelser eller skeenden som jag observerat under dagen i form av 

dagboksanteckningar. Som avslutning på arbetet med mitt undervisningsmaterial valde jag att 

genomföra kvalitativa intervjuer i grupp, dessa spelades in i form av audio. Se bilaga tre för 

att ta del av valda intervjuområden/frågor.   

 

2.4 Analysmetoder 

 

Analyserna som utgör grunden för examensarbetets resultat är baserat på sammanställning av 

det förtest och eftertest i enkätform som eleverna besvarade under vecka ett, samt under vecka 

fyra. Dessa enkäter redovisas i formen av stapeldiagram och placeras bredvid varandra under 

resultatavsnittet för att skapa en lättillgänglighet för läsaren att på ett jämförande sätt kunna 

studera de skillnader och likheter som eventuellt kan utläsas.  

 

De observationer som undervisningsförsöken har lett till har under dessa tre veckor antecknats 

och kategoriserats i formen av dagboksanteckningar. Dessa har sedan analyserats separat i 

sökandet efter tecken som kan påvisa att kunskapande har skett, att åsikter kring grupparbeten 

har framförts eller att elevernas engagemang eller intresse har påverkats. En liknande analys 

har genomförts baserat på det insamlade materialet utifrån de intervjuer som eleverna deltagit 

i. Ljudinspelningen av intervjuerna transkriberas manuellt inför analysen. Den data vilken kan 

anses intressant i koppling till detta examensarbetets utifrån fastställt syfte gällande 

observationerna återges i en form av situationsbeskrivningar med eventuella tillhörande 

dialoger. Det insamlade materialet från genomförda elevintervjuer återges i citatformulering 

under resultatavsnittet.  
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3 RESULTAT 
 

Intentionen med det ovan nämnda examensarbetet var att skapa ett undervisningsmaterial som 

både skulle främja sociala aspekter i elevgruppen positivt, men också utveckla elevernas 

förmågor inom ämnet matematik, problemlösning och grupparbete. Har materialet skapat 

intresse och engagemang för matematik? Har det gått att utläsa några förändringar vad gäller 

elevernas förmåga att arbeta i grupp? Har eleverna under den tre veckors period som arbetet 

fortlöpte med undervisningsmaterialet tillägnat sig några nya kunskaper? I den kommande 

resultatredovisningen presenteras den insamlade data som ligger till grund för att besvara 

dessa frågeställningar i formen av följande underrubriker: enkäter samt deltagande 

observationer och intervjuer.  
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3.1 Enkäter 

  

 

 

 

 

Figur ett 

Figur två 
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Figur ett: redovisar resultatet av deltagande elevers svarsfrekvens av enkät/förtestet 

(se bilaga två) vilken genomfördes i klassen vecka ett, dag ett, innan projektet med 

undervisningsmaterialet hade introducerats och påbörjats i klassen.  

x-axeln redovisar sex olika frågor, med tre svarsalternativ per fråga: Ja, ibland och nej.  

Y-axeln redovisar antalet elever som besvarade frågan per svarsalternativ. De tendenser som 

går att utläsa utifrån figur ett är en grupp elever som anser matematik vara både roligt ibland, 

och ibland svårt, eventuellt kan man tänka sig att dessa två frågor är sammankopplade med 

varandra där matematiken under de stunder som det inte anses allt för svårt är roligt?  

En ytterligare tolkning kan vara att eleverna uppskattar en utmaning i sin 

matematikundervisning, vilket, även om den kan anses vara svår, också gör den intressant och 

rolig? Utifrån tabellen tar vi del av en klass som ogärna jobbar ensam och som helst jobbar 

tillsammans med en kompis under lektionstid. På den sista frågan: Tycker du att det är svårt 

att jobba i grupp? ser vi en jämn fördelning av eleverna över de tre svarsalternativen vilket 

hindrar läsaren av diagrammet från att dra några generella slutsater om eleverna som grupp, 

mer än att de är splittrade kring frågan.   

 

Figur två: någon närmre beskrivning av axlarnas funktion i denna tabellen är ej nödvändig då 

den är identisk med föregående, se beskrivning av figur ett ovan. Vid en jämförelse av de två 

diagrammen utläses en viss förändring kring huruvida matematik är svårt eller ej, med en 

ökning av elever som inte anser matematik vara svårt. En tydlig förändring har skett kring 

elevernas vilja att jobba ensam under lektionstiden, där både andelen som svarat nej, och ja, 

nu har gjort en förflyttning till åsikten att de helst jobbar ensam under lektionerna – ibland. 

Den andel av elever i klassen som innan ansåg att grupparbeten var roligt har minskat och 

eftertestet visar nu en jämnare fördelning mellan de tre svarsalternativen, till skillnad från den 

tidigare jämna fördelningen av förtestets sista påstående där eleverna nu gjort en förflyttning 

till att till övervägande del anse att det ibland är svårt att jobba i grupp. 
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Figur tre 

Figur fyra 
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Figur tre: redovisar del två av genomförd enkät/förtest (se bilaga två) syftet med denna del av 

förtestet var att studera elevernas uppfattning om begrepp och huruvida de kan anses kopplas 

ihop med ämnet matematik. X-axeln presenterar 16 olika begrepp med två svarsalternativ per 

begrepp: Ja och nej, y-axeln anger antalet elever som ansett begreppet antingen handla om, 

eller inte handla om, matematik. Även denna del av enkäten genomfördes innan projektets 

början, vecka ett, dag ett. Vid en analys av tabellen framstår de begrepp vilka flest elever i 

klassen ansåg höra samman med matematik är begreppen  multiplikation samt addition, detta 

kan ha sin förklaring i klassens föregående arbetsområde inom matematiken utgjordes av 

multiplikation och då i formen av additativ multiplikation. Med fokus på den kommande 

undervisningen i klassen, och utifrån mitt undervisningsmaterial är det särskilt intressant inför 

tolkningen av eftertestet att lägga märke till den låga svarsfrekvensen av antalet ja vid 

begrepp som samarbete,statistik, undersökning,grupparbete,storlek och medelvärde då klassen 

under arbetets gång kommer att presenteras för, samt komma i kontakt med nämnda begrepp.  

 

Figur fyra: För beskrivning av axlarnas funktion se beskrivningen ovan då för-och eftertest 

är identiska i sin utformning. Utifrån den den sammanställda tabellen över elevernas 

svarsfrekvens av enkäten vid eftertestet är det i liknelse med förtestet fortfarande begreppet 

multiplikation som flest elever kopplar ihop med ämnet matematik. Addition som tidigare låg 

på placering två av begreppen med högst svarsfrekvens ligger fortfarande högt men har fått 

lämna över andraplatsen till begreppet miniräknare. Störst förändring av svarsfrekvens går att  

utläsa vid begreppen medelvärde,storlek,summa,diagram,tabell och samarbete. Förflyttningen 

vid dessa begrepp är av positiv karaktär där en större mängd elever nu anser begreppen 

härröra till matematik i större utsträckning än vad de gjort tidigare.  

 

3.2 Intervjuer och deltagande observationer 

 

Nedan följer en redovisning av resultatet utifrån de kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

som genomfördes i grupp med tre deltagande elever per grupp. Intervjutillfället sker vecka 

fyra, dvs veckan efter att projektet med mitt undervisningsmaterialet upphört i klassen. Jag 

redogör även för valda delar av de dagliga observationer som jag erfor under tiden som 

klassen arbetade med projektet. Elevcitateten återges ordagrant och vid återgivelse av dialog 

mellan eleverna inom en grupp används beteckning i form av elev A,B,C för att skapa 

förståelse för flödet i dialogen samt för att behålla elevernas anonymitet. Utifrån syftet med 

detta examensarbete kommer jag att återge delar av intervjuer och citat vilka besvarar, eller 

gör kopplingar till, arbetets syfte och till de ursprungliga frågeställningarna i form av tre olika 

kategorier: Tecken på intresse och engagemang, tecken på åsikter gällande grupparbete samt 

tecken på tillägnande av nya kunskaper. Utöver resultatredovisningar som kan kopplas 

samman med examensarbetes syfte återger jag även ytterligare tre kategorier: Tecken på att 

eleverna tyckte det var roligt att jobba med undervisningsmaterialet, samt tecken på möjlighet 

till utveckling av undervisningsmaterialet, och avslutningsvis en observationsredogörelse 

kring hur eleverna arbetade med – och använde sidomaterialet: tipspärmen. Dessa tre 

kategorier ser jag som högst relevanta för att utveckla och utvärdera undervisningsmaterialet 

med syfte till förbättring.    

 

Tecken på intresse och engagemang 

Sett och hört (observationer) 
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Under dag fyra fortsätter eleverna i klassen att besvara gårdagens uppgift som de inte hann 

färdigt med föregående dag. Eleverna har mätt omkretsen av sin skolbyggnad med hjälp av 

presentsnöre och vi har nu spänt upp detta snöre i omgångar tvärs genom klassrummet. 

Eleverna har tillgång till olika verktyg som är behjälpliga vid mätning och har på eget initiativ 

delat upp sig i mindre arbetsgrupper där varje grupp jobbar utifrån gruppens idé till hur de ska 

komma fram till en lösning. En elev sitter dock vid sin bänk och färglägger en målarbild.  

Jag –”Varför hjälper inte du till?” frågar jag elev I. 

Elev I –”Jag gillar inte matte.” 

Elev M –” Men, det här är ju inte matte! Eller, det är ju en annan sorts matte…det här är 

längdmatte.” 

Jag lämnar de två eleverna som fortsätter att prata med varandra, efter ett par minuter reser sig 

elev I och följer med och hjälper elev M att häfta ihop en mängd kortare måttband för att 

skapa ett längre måttband. 

 

 

Elevcitat intervjuer 

 

 

Jag: ”om ni fick ändra någonting med projektet, vad skulle det vara?” 

Elev B: ”att mäta hela vita huset” 

Jag: ”skulle du vilja göra det?” 

Elev B: ”Aaaaa….” 

 

Jag: ”Var det någonting som var extra roligt?” 

”Elev B ”Den sista – när vi räknade böckerna, jag räknade 868 böcker” 

 

 

Jag: ”Var det någonting som var mindre roligt? 

Elev E: ”att räkna stolar var jobbigt” 

Elev F: ”Räknade du stolar…?” 

Elev G: ”Vi räknade alla stolar i matsalen, det var jobbigt” 

Elev F ”Just ja! Det var ju jobbigt!” 

Elev E: ”det var jobbigt… jag räknade alla stolar!” 

Elev G: ”Jag räknade också stolar!” 

Jag: ”Vad var det som var jobbigt med det? Var det för att det var så mycket..?” 

Elev F: ”Jaahaaru! Jag hade typ såhär ett papper, sen var jag tvungen att vrida på det och 

båda sidorna var full! 200 STOLAR!!” 

Elev G: ”Jaa, det var ju….100….190..” 

Elev F: ”199 STYCKEN!!!” 

 

 

 

Tecken på åsikter gällande grupparbete 

Sett och hört (observationer) 

 

Dag två består uppgiften av att eleverna skall mäta avståndet från ytterdörren i deras hall till 

idrottshallens ytterdörr med sina egna längder som mätverktyg. En grupp bestående av fem 

elever tar itu med uppgiften direkt och konstruerar en sorts kedja med sina kroppar på 

marken. En annan mindre grupp av elever springer runt och leker, de är totalt ointresserade av 
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uppgiften och att bidra till dess lösning. De fem elever som byggt kedjan inser snabbt att det 

skulle underlätta om det var fler som hjälpte till varpå de börjar ropa till sina klasskamrater att 

komma. Efter en kort stund är nästan hela klassen glatt engagerad och kedjan växer fram i en 

väldig fart! Tre elever förblir dock ståendes vid sidan och vägrar att delta. 

 

Elevcitat intervjuer 

 

 

Jag: ”Vad var det som var roligt att jobba? 

Elev A ”Man fick samarbeta” 

Jag: ”Var det kul? 

Elev A: ”Mmmmm” 

 

 

Jag: ”Har ni lärt er någoning särskilt?” 

Elev C: ”…Vi har lärt oss av varandra” 

Elev D: ”Aaa, att hjälpa varandra” 

 

 

Tecken på tillägnande av nya kunskaper  

Sett och hört (observationer) 

 

Dag elva består dagens problemlösningsuppgift av en undersökning i matsalen. Eleverna skall 

räkna antalet stolar och bord och redovisa sin lösning på valfritt skriftligt sätt. Klassen 

förflyttar sig till matsalen där eleverna väljer att dela upp sig i mindre kompisgrupper under 

arbetets gång. Klassen har efter en stund kommit fram till en lösning och vi återgår till den 

ordinarie undervisningen enligt schema. När vi en och en halv timme senare åter befinner oss 

i matsalen för att äta får jag ta del av följande elevs tankegångar och upptäckter: 

Elev E:  – ”Titta! Vid det där bordet sitter det en tjej, sen är nästa stol tom, sen sitter det en till 

tjej och sen är nästa stol tom… de sitter nån vid varannan stol – och varannan stol är tom..” 

Jag: – ”Mmmm…?”  

Elev E fortsätter att fundera en kort stund och utbrister sedan: – ”Det är ett mönster!” efter att 

elev E har konstaterat detta ser hen sig omkring och letar efter, samt uttrycker förklaringar 

och beskrivningar av andra mönster som hen tycker sig kunna se runt omkring i matsalen. 

 

 

Elevcitat intervjuer 

 

 

Jag: ”Känner ni att ni har lärt er någonting nytt?” 

Elev C ”Mycket!- lite grann… lite mellan faktiskt, för några grejer har jag redan glömt bort, 

typ vilka storlekar alla har på fötterna!” 

Jag: ”Men.. ääh.., tror ni att jag ville att ni skulle komma ihåg vad alla har för skostorlek, 

eller var det någonting annat jag ville att ni skulle lära er?” 

Elev C: ”jag tror att du skulle lära oss mätning, men höjd och bredd och längd vill jag lära 

mig mest. För att då får man liksom, då vet jag om jag ska jobba tillexempel med djur, då 

måste man ju veta längden på dem, annars kommer man ju inte kunna hjälpa dem. Då måste 
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man veta, är det här normal storlek eller har det blivit någonting så att de har blivit för tjock 

eller nå.” 

 

 

Jag: ”Har ni lärt er någonting av att jobba med projektet?” 

Elev G: ”att man kan vara ute och jobba” 

Elev E: ”det vill jag vara mer!” 

 

 

Jag: ”Känner ni att ni har lärt er någonting nytt?” 

Elev J: ”Vet inte….om matte….om mäta saker, mäta runt huset” 

 

 

Tecken på att eleverna tyckte det var roligt att jobba med undervisningsmaterialet 

Sett och hört (observationer) 

 

En observation som jag erfor dagligen var elevernas efterfrågan efter, och undran över om/när 

vi skulle jobba med projektet under skoldagen. Dessa förfrågningar kom oftast direkt på 

morgonen och från flera olika elever dagligen. Denna direkta undran tolkar jag som ett 

resultat av nyfikenhet och längtan efter att få ta del av nästa problemlösningsuppgift. Jag drar 

den slutsatsen då vi i klassrummet har avsatt en del av whiteboardtavlan till att varje dag ha en 

synlig dagordning uppsatt, skriven med ord och bildstöd. Jag funderade även på om eleverna 

möjligtvis frågade efter mitt undervisningsmaterial då jag saknade ett bildstöd för aktiviteten. 

Dag tre hade jag skapat ett bildstöd som jag använde i samma utsträckning som bildstödet för 

övrig undervisning och efterfrågningarna fortsatte ändå att ställas dagligen, därmed hade 

elevernas undran övergått till ett behov av bekräftelse och kan också ses som ett tydligt tecken 

på att eleverna uppskattade att jobba med undervisningsmaterialet.         

 

Elevcitat intervjuer 

Utöver citaten nedan benämner flertalet av eleverna mitt undervisningsmaterial enligt föjande, 

vilket kan ses som ett uttryck av gillande: ”Bra, jättebra,jättekul, kul, spännande, superroligt.  

 

 

Elev J ”jag tyckte den här med.. vad heter det nu… när vi frågade vilken…” 

Elev K: ”Ja! fråga vilken färg! aa, det tyckte jag också var roligt!” 

Elev L: ”Ja, jag också!” 

 

 

Elev H: ”springa runt och mäta var jätteroligt! räkna böcker var också ganska roligt” 

 

 

Jag: ”Var det någonting annat ni tyckte var extra roligt?” 

Elev E ”att vi var ute” 

Jag: varför var det roligt att vara ute? 

Elev E: ”för att det var skönt och man var inte tvungen att bara sitta på en och samma plats” 

Elev F: ”det är mycket roligare att springa runt och jobba än att sitta på en torr gammal 

träbit och skriva” 

 

 

Elev H: ”jätteroligt! – eller, mittemellan, det beror på vad vi gjorde” 
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Tecken på möjlighet till utveckling av undervisningsmaterial. 

Sett och hört (observationer) 

  

Utifrån mina deltagande observationer har det ofta funnits en grupp elever som inte har 

delatagit aktivt i undervisningen, vilka dessa elever har varit har varierat från dag till dag, men 

dock har nästan alltid funnits en grupp ej deltagande elever. Anledningen som jag tolkar det 

beror delvis på elevernas egna intresse och dagsform, men också på uppgiftens utformning 

där en del elever inte har sett eller känt behovet för dem att delta. Kanske har de kännt att det 

saknas utrymme för alla elever? Eller brist på uppgifter för dem att ta sig an? En ytterligare 

tolkning kan vara svårighetsgraden och bristande kommunikation, att uppgiften har varit för 

svår eller att de ej aktiva eleverna inte har förstått vilket problem som ska lösas och varför. 

Ytterligare en observation som jag erfor främst under första halvan av arbetet med mitt 

projekt var det enorma intresse som skattkistan i klassrummet väckte. Det kan självklart te sig 

naturligt att en stor skattkista bland en grupp med 16 stycken åtta – och nioåringar väcker 

intresse, men intresset var så till den grad att skattkistan blev ett störningsmoment under 

lektionstid. De elever som hade sin bänk placerad i närheten avbröt ständigt pågående 

undervisning oavsett ämne för att försöka knäcka koden till ett eller flera av låsen. Tanken 

med skattkistan var att den skulle fungera som ett moment som tillför spänning och till viss 

del fungera som en yttre faktor för motivation för att i nästa steg leda till en ökad inre 

motivation. Jag kan uppleva att skattkistan, åtminstone under arbetets inledande del istället 

bidrog till att skapa en prestationskultur. Följande dialog utspelade sig under en 

svenskalektion och exemplifierar bieffekten av skattkistans närvora i klassrummet:  

Jag: ” – varför skriver inte du, kan jag hjälpa dig med nått?” frågar jag elev J.        

Elev J svarar: ” – jag kan inte skriva..! Jag kan inte koncentrera mig! Jag kan bara tänka på 

skattkistan – ååå jag UNDRAR vad det är i den!!” 

 

Elevcitat intervjuer 

Samtliga citat nedan besvarar följande ställda fråga till eleverna: Jag: ”Var det någonting som 

var mindre roligt?” 

 

Elev D: ”Ibland kände man sig lite utanför…” 

 

 

Elev H: ”Det där med att mäta trådarna…” 

Jag: Varför var det mindre roligt? Var det svårt eller…?” 

Elev H: ”Jag fick bara stå och hålla i” 

Elev I: Ååh, då förstår jag att du tyckte att det var inte roligt” 

 

 

Elev I: ”jag tyckte allting” 

Jag: ”…allting var tråkigt?” 

Elev I: ”Mmmm..” 

Jag: ”ojdå!” 

Elev I: ”alltså inte allt allt! …några uppgifter.” 

 

 

Elev F ”att räkna böcker var asjobbigt” 
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Elev L ”Det var jobbigt att lägga sig på led från hit till dit…” 

 

 

Jag: ”Om ni fick ändra någonting med projektet, vad skulle det vara?” 

Elev H: ”Ja ja ja! Jobba SO istället!” 

Elev I: ”Jobba svenska istället! – nä…jobba matte, i matteboken.”  

 

 

Elevernas användning av sidomaterial 

Sett och hört (observationer) 

 

Sidomaterialet var tänkt att skapa, samt öka, möjligheterna för eleverna att jobba självständigt 

med de olika problemlösningsuppgifterna som huvudmaterialet erbjöd. Men bristen på 

observationer kring materialet, likaväl som dess frånvaro under elevintervjuerna, lämnar inte 

mycket underlag till tolkning förutom att dess användning bland eleverna var mycket liten. 

Eleverna använde sig av tipspärmen när lösningen av den dagliga uppgiftens underlättades 

med skapandet av en tabell – vid dessa tillfällen vände sig eleverna till pärmen för att hämta 

material. Övriga beståndsdelar i pärmen kan eleverna anses ovetandes om – även om de 

presenterades för materialet i samma utsträckning som huvudmaterialet vid projektets 

introduktion i klassen. Det bristande resultatet kring tipspärmen antas delvis vara p.g.a. 

elevernas ovana att arbeta självständigt, samt deras låga ålder. Eleverna var inte mogen för 

den typen av arbetssätt.  
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4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

 

I den ovan presenterade resultatredovisningen finner vi tecken på intresse och engagemang i 

mina deltagande observationer samt i underlaget utifrån genomförda intervjuer. 

Sammanställningen av enkäterna tillåter ingen direkt tolkning gällande elevernas intresse och 

engagemang att tydligt framstå. En tolkning skulle kunna vara att se den övervägande delen 

av elever som anser matematik vara roligt, och roligt ibland, som ett tecken på intresse. Men 

detta kan vara en otillförlitlig tolkning, det kan på sin höjd bedömas som en möjlighet – men 

inte nödvändigtvis en sanning. Däremot går det att utläsa tecken på intresse och engagemang 

dels i den observation vilket jag återgav ovan, där elev M med sitt intresse och driv för 

uppgiften överför och förmedlar sin energi till elev I vilket resulterar i att denne elev också 

blir delaktig i undervisningssituationen. Om situationen varit densamma men elev M saknat 

sitt intresse och engagemang kan vi förmoda att elev I förblivit sittandes vid sin bänk för att 

färdigställa sin målarbild.  

 

Utifrån de utvalda återgivna citaten av intervjuerna återger elev B en önskan att 

vidareutveckla en uppgift, hen vill återskapa en redan genomförd uppgift fast nu i en större 

och eventuellt svårare omfattning, vilket vittnar om ett växande intresse som elev B önskar 

utforska mer. Elev B återger även det exakta antalet böcker som hen bidrog med under 

uträkningen av skolbibliotekets alla böcker, se problemlösningsuppgift 12, (bilaga sju) vilket 

både påvisar en beundransvärd räkneinsats då denne elev bidrog med ungefär 50% högre antal 

räknade böcker än sina klasskompisar, men uttalandet påvisar också en stolthet från elevens 

sida som inte kan bedömas ha funnits där om eleven inte upplevt ett engagemang kring 

uppgiften. Följande intervju som även den speglar en känsla av intresse och engagemang 

utspelar sig mellan elev E,F och G. Dialogen tar vid som ett uppvisat ogillande från elev E’s 

sida, hen uttrycker att en uppgift var mindre rolig. Elev F reagerar då på elev E’s påstående 

med en fråga och en undran: ”Räknade du stolar…?” dialogen fortskrider och de tre 

deltagande eleverna enas i sitt konstaterande om hur jobbig uppgiften var, men allt eftersom 

dialogen fortskrider ändras deras energi, kroppsspråk och röstlägen till att slutligen eskalera 

med elev F’s avslut av dialogen då hen skriker ut det korrekta antalet stolar som fanns 

placerade i elevernas matsal. Det som skvallrar om ett underliggande intresse och 

engagemang i elevernas diskussion kring uppgiften är att trots att de använder ordet jobbigt 

flertalet gånger i negativ bemärkelse så kan läsaren uppleva ordet som en omskrivning av 

begreppet utmaning, en utmaning som de uppenbarligen både kommer ihåg och lyckades 

med, så till den grad att elev F känner behovet av att skrika ut det rätta svaret! = Intresse!      

 

Tecken på elevers förmåga att jobba genom, samt åsikter kring, den pedagogiska 

arbetsformen grupparbete återfinner vi såväl i enkäter som i observationer och intervjuer. I 

förtestet anger nio av totalt fjorton elever Ja, det är roligt med grupparbeten. På den följande 

frågan: ”tycker du att det är svårt att jobba i grupp” råder det en jämn fördelning mellan 

svarsalternativen bland eleverna. Resultatet av eftertestet visar att av de tidigare nio eleverna 

som angett att grupparbete är roligt har nu minskat ner till sex elever. Istället har en ökning av 

elever som anser det vara roligt ibland ökat,  likväl som de elever som anser att grupparbete är 

svårt ibland har ökat. Eftersom denna grupp med elever innan deltagandet i mina 

undervisningsförsök hade en stor ovana vid att jobba i grupp skulle man kunna se förtestet 

som en gissning från elevernas sida gällande de frågor som behandlar grupparbeten. Den 

större mängd elever som svarade ja kring huruvida det var roligt eller inte kan förstås haft 
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erfarenhet av grupparbeten utanför skolan, eller så var deras föreställning om grupparbeten att 

det var roligt. Tre veckor senare och en mängd erfarenheter rikare kan man se att ett antal 

elever ändrat sin uppfattning från det tidigare ja till det nuvarande ibland.  

 

Vid tolkning av figur tre och figur fyra är det främst två begrepp som är intressanta vad gäller 

tecken på elevernas åsikter gällande matematik i relation till grupparbete, och dessa begrepp 

är just grupparbete och samarbete. Det som är verkligt intressant i resultattolkningen av dessa 

två begrepp både vad gäller förtestet och eftertestet är den relativt stora ökning av elever som 

efter de tre fullgjorda veckorna nu anser i större grad att samarbete handlar om matematik, 

men detsamma gäller inte för begreppet grupparbete. Leder grupparbete garanterat till 

samarbete? Uppenbarligen inte om vi ska utgå från elevernas besvarade enkäter. Kanske är 

det en tolkningsfråga? Grupparbete kanske förväntas vara en mängd mindre grupper inom 

klassen och inte ses som grupparbete i helkass vilket var min intention – eller så bör man 

tolka elevernas svarsfrekvens som att de haft, eller fått, ett större fokus på samarbete som ett 

resultat av att de upplevt begreppets innebörd? Utifrån det exempel vilket redogörs under 

observationer vid underrubriken tecken på åsikter gällande grupparbeten framstår en mindre 

grupp elever som både befinner sig i ett grupparbete men som även har ett väl fungerande 

samarbete. Denna grupps önskan att öka samarbetet till att inkludera fler elever i klassen är 

det som blir drivande i lösningen av uppgiften, men det blir också tydligt att ett mindre antal 

elever väljer att avstå från att delta såväl i den övriga gruppen som i samarbetet. Orsaken till 

detta är endast spekulationer, kanske var det uppgiftens utformning som krävde att man skulle 

lägga sig ner på marken som gjorde att eleverna avstod? Kanske berodde det på relationen till 

de elever som ingick i ”ursprungsgruppen” och som ledde arbetet? Utifrån intervjuerna under 

samma underrubrik uttrycker elev A specifikt att det var roligt att samarbeta, likaväl som elev 

C och D både menar att de lärt sig av varandra, och att de lärt sig att hjälpa varandra.         

 

Att påvisa tillägnande av kunskaper är svårt, ” – att veta vad andra vet” (Lundahl, 2012 s.257) 

hur vet man det? Att räkna antalet rätt vid summativa prov är ett alternativ eller som i detta 

fall, använda enkäter och försöka fråga eleverna om och vad de har lärt sig. Figur tre och fyra 

ger sken av att eleverna tillägnat sig, eller åtminstone bekantat sig med en del nya begrepp. 

De begrepp som är intressanta för resultatet av undervisningsförsöken kan anses vara 

medelvärde, längd, storlek, grupparbete, mäta, undersökning, diagram, statistik, tabell och 

samarbete. Där samtliga nämnda begrepp visar en ökning av positiv karaktär av 

svarsfrekvensen förutom begreppen längd, grupparbete och mäta, där svarsfrekvensen är 

konstant eller t.o.m. har sjunkit. Observationen som jag redovisar under rubriken tecken på 

tillägnande av nya kunskaper låter oss ta del av en fantastisk händelse i matsalen där elev E 

efter att ha deltagit i dagens problemlösningsuppgift upplever ”ny” matematik på sätt och 

ställen där hen säkerligen aldrig upplevt det förut. Dagens uppgift utspelade sig i samma miljö 

som vi under observationen befann oss i, i matsalen, och där den tidigare räkneuppgiften av 

bord och stolar nu ledde till nya tankegångar kring just möblemanget. Att ett runt bord och 

åtta stolar kan skapa ett mönster, det vet inte den som inte tar sig tid att titta och fundera – och 

tillägna sig nya kunskaper. Citaten från redovisade delar av intervjuer vittnar om att längd och 

omkrets är delar av nya kunskaper som eleverna har tillägnat sig. Elev G uttrycker också att 

hen har lärt sig ”att man kan vara ute och jobba” Det kanske inte klassas som en typisk 

”skolkunskap” men likaväl är det en typ av kunskap – kanske en livskunskap?   

 

Att undervisningsmaterialet har möjlighet till utveckling och även förbättring är både 

självklart och intressant. Utifrån eleverna är det främst ett fokus på de femton olika 

problemlösningsuppgifterna som utgör område till möjlighet för förbättring. Barnen tyckte att 

vissa uppgifter var roligare än andra och deras önskan tycks vara att alltid ha roligt, därav 
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lyfts ofta enskilda uppgifter fram som extra roliga, medan andra benämns som tråkiga. 

Däremot benämns inte en enda uppgift som svår. Beror det på att svårighetsgraden av 

undervisningsmaterialet har träffat 100% rätt? eller kan det vara ett negativt erkännande från 

elevens sida att referera till en uppgift som svår? Även sidomaterialet, tipspärmen, har 

möjlighet och behovet av att utvecklas för att användas på det sätt – och i den utsträckning 

som materialet skapades för. Bristen på underlag till en utvärdering av materialet kan, vilket 

nämndes tidigare, vara resultatet av elevgruppens ovana att arbeta självstädigt samt att barnen 

inte var mogna för den typen av arbetssätt och innehåll. 

 

 En grupp av elever efterfrågar även större och bättre, gärna enskilda, belöningar i skattkistan 

– vilket påvisar en del av det stulna fokus som skattkistan och belöningen tog. Vid 

genomförandet av ett liknande projekt kan det vara värt att se över hur man samtidigt som 

man använder sig av en belöning säkerställer att denna inte tar för mycket plats i 

undervisningen.       

       

Som en avslutning av resultatredovisningens sammanfattning är det behövligt med en 

återblick till de kriterier vilka undervisningsmaterialet förväntats uppnå, samt en avstämning 

kring huruvida kriterierna kan anses nådda eller inte. Kriterierna är följande, och har tidigare 

förekommit ovan under rubrik 2.2: 

 Undervisningsmaterialet kan anses öka elevernas motivation inom ämnet matematik. 

 Undervisningsmaterialet genererar ett gott klimat bland eleverna. 

 Eleverna tillägnar sig nya kunskaper inom matematik. 

 Eleverna tillägnar sig förmågan att arbeta i grupp samt inser värdet av denna 

pedagogiska arbetsform. 

 Elevgruppen upplever arbetet med projektet som roligt. 

 

Resultatredovisningen bekräftar att samtliga punkter kan anses uppnådda, förutom delvis 

punkt ett och tre där viss tveksamhet kring resultatet råder. För vissa elever kan motivation 

inom ämnet matematik antas ha ökat, men knappast för samtliga, och det är som sagt endast 

ett antagande. Desamma gäller elevernas tillägnande av förmåga att jobba i grupp och 

huruvida de inser värdet av arbetsformen. Eleverna har efter arbetet med 

undervisningsmaterialet som högst tränat sin förmåga att arbeta i grupp, men att påstå att de 

nu arbetar obehindrat och utan protester i grupp skulle vara felaktigt, vilket även enkäterna – 

förtest samt eftertest (figur ett och två) ovan styrker. Om de insett värdet av att arbeta i grupp 

förblir även det oklart då jag enligt en miss från min sida helt enkelt missat att undersöka 

påståendet.     

 

 

4.2 Tillförlitlighet  
 

Urvalet av de elever som deltagit i min undersökning kan ses som en represenativ grupp där 

det bland eleverna dels förekommer en jämn könsfördelning, barn från olika kulturer och med 

varierande sociala förhållanden medverkar. Att det förekommer barn från olika kulturer kan 

ses öka tillförlitligheten vad gäller den representativa barngruppen, men utifrån en annan 

aspekt kan de bristande språkkunskaperna inom det svenska språket ses minska exaktheten 

åtminstone gällande undersökningen i enkätform. Ett sätt att frångå denna problematik hade 

varit att låta deltagande elever med ett annat modersmål få hjälp med tolkning och 

översättning av frågor och svarsalternativ, men tyvärr saknades den möjligheten. Språkstöd 
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saknades även under pågående undervisningsförsök likaväl som vid intervjutillfället och är 

värt att ta i beaktning för resultatet autenticitet. Språket i form av läs och skrivkunnighet bland 

de elever som hade svenska som modersmål varierade kraftigt i klassen, och hade därmed 

också kunnat utgöra en källa till minskad tillförlitlighet. Av den anledningen valde jag att läsa 

upp samtliga frågor och svarsalternativ högt för klassen vid de två tillfällen då 

undersökningarna med enkäterna pågick. Utformningen av valda frågor i både enkäter, och de 

som utgjorde grunden för genomförda semistrukturerade intervjuer upplevs som 

välformulerade, samtidigt som de fasta svarsalternativen i enkäten var väl anpassade för 

elevernas unga ålder, skrivkunnighet och ovana vid att delta i undersökningar.     

 

De tillfällen då enkäterna besvarades utspelade sig på identiska tillvägagångssätt vid båda 

tillfällena. Vid redovisningen av förtestet, se figur ett under resultatavsnittet, har den 

uppmärksamme läsaren redan noterat att det redovisas svar från en grupp av 14 elever men 

resultat utifrån eftertestet redovisar totalt 16 elevers angivna svar. Två elever saknades vid 

genomförandet av den inledande enkäten och därmed ska diagramen betraktas med denna 

vetskap i åtanke. I efterhand skulle jag ha önskat att jag haft möjlighet att dela upp klassen i 

mindre grupper och låtit grupperna besvara enkäterna i enskildhet och på ett sätt som avstyrde 

möjligheten att kommunicera eleverna sinsemellan, då jag vid några tillfällen såg tecken och 

försök bland eleverna att ”prata ihop sig” kring vilket svarsalternativ som skulle väljas. Dessa 

försök, och eventuella lyckade försök, kan ha påverkat resultatet av enkäterna och därmed 

minskat dess reliabilitet. Jag skulle även ha önskat att intervjuerna varit möjlig att genomföra i 

enskildhet med enskilda elever istället för i grupp då jag ibland upplevde att eleverna ”följde” 

varandra, kanske ändrade man sitt eget tyckande utifrån vad övriga deltagande elever 

uttryckte som svar på intervjufrågorna? Här måste dock hänsyn till elevernas ringa ålder tas, 

och då måste tryggheten som uppstår i gruppkonstellation och dess främjande klimat som 

gynnar  diskussioner barnen emellan ses väga tyngre än möjligheten att eleverna ibland 

”följde” varandra.       

 

Vad gäller resultaten är det svårt att återge och kunna mäta den ökade glädje som eleverna 

upplevde och visade under de tre veckor som undervisningen utifrån mitt material bedrevs. 

Skulle jag haft möjlighet att mäta antalet leenden och känslan av förväntan som förekommit i 

klassen under denna tidsperiod skulle det resultatet utan tvivel ha varit överlägset en mätning 

under samma tidsperiod där undervisningen bedrevs i enskilt bänkarbetet utifrån ett läromedel 

i form av en matematikbok. Därför kan jag till viss del anse resultatet vara begränsat, även om 

påvisat kunskapande och åsikter kring grupparbete är ett av undersökningens huvudfrågor så 

är klimatet bland eleverna och deras upplevelse av lika högt värde, men där saknas förmågan 

till en korrekt mätning. 

 

Resultaten utifrån mitt undervisningsförsök och insamlande av data kan inte anses vara 

generaliserande, dels då undersökningen är genomförd i en mindre elevgrupp så saknas den 

mängd vilket krävs för ett tydligare och mer tillförlitligt insamlande av underlag, samt att 

resultatet bör variera beroende på vilken barngrupp som undervisningen bedrivs bland. 

Påverkande faktorer för resultatet är b.la. förförståelse, vana vid grupparbete och tidigare 

erfarenheter inom varierade undervisning.    
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4.3 Teoretisk tolkning  

 

 

Under följande stycke kommer examensarbetets ursprungliga syfte samt frågeställningar att 

lyftas fram på nytt i en tolkning gentemot redovisade resultat kring huruvida syftet kan anses 

vara uppnått samt hur frågeställnigarna sanningsenligt kan besvaras. Syftet, vilket även 

återfinns under rubrik 1.3, var att mitt skapade undervisningsmaterial skulle väcka intresse 

och nyfikenhet för matematik, träna eleverna i att arbeta mer praktiskt samt att arbeta i grupp, 

vilket det senare skulle leda till en ökad samhörighet i klassen. Följande frågeställningar 

ställdes inför examensarbetets början:  

1. Genererar undervisningsmaterialet intresse och engagemang för matematik? 

2. Påverkar undervisningsmaterialet elevernas förmåga att arbeta i grupp? 

3. Leder arbetet med undervisningsmaterialet till att eleverna tillägnar sig nya 

kunskaper? 

Underlaget i resultatredovisningen är tillräckligt för att anse samtliga frågeställningar vara 

undersökta, och det finns nu möjlighet att besvara dem. I koppling till arbetets teoretiska 

grund kan vi nu se den verkliga effekten av elevernas upplevelse av att stå inför verkliga 

problem, vilket bevisligen är en faktor för skapandet av engagemang. Enligt John Dewey 

skulle ett sådant arbetssätt väcka tankeförmågan till liv (Phillips & Soltis, 2010), och det kan 

jag nu i efterhand vid min undersöknings slut bekräfta att det stämmer. Jag ser även 

avsaknaden av enskilt bänkarbete, bristen på mekaniskt arbete och framförallt den stora 

variation av både problemlösningsuppgifter såväl som strategier för lösningar som 

intresseväckande för barnen. Arbetssättet med och kring materialet har erbjudit eleverna olika 

typer av motivation, både i formen av yttre motivation (belöning/skattkistan) men eleverna 

har också observerats drivas av en inre motivation av den typ som bara uppstår vid genuint 

intresse för uppgiften de arbetar med eller aktiviteten de utför (Green, 2014 & Waege, 2007).  

 

Vad gäller materialets påverkan av elevernas förmåga att arbeta i grupp kan jag nu i efterhand 

ha önskat en omformulering av denna frågeställning till att mer fokusera på huruvida 

materialet skapar tillfällen för grupparbete – mer än elevernas utvecklande av förmåga. 

Utifrån den insamlade data som undersökningsförsöken har genererat kan jag trots ett visst 

missnöje med min ställda frågeställning finna tecken på ökad förmåga att arbeta i grupp bland 

eleverna. Vid eftertestet utlästes en ökning av elever vilka ansåg begreppet samarbete härröra 

till ämnet matematik och att samarbeta är en förmåga som tränas under delaktighet inom ett 

grupparbete. Eleverna har också visat prov på både framgångsrikt grupparbete, social 

facilitation, och stundvis mindre lyckat grupparbete i formen av social loafing (Granström, 

Hammar & Hempel, 2008). Jag lägger ingen värdering kring vilken av dessa två typer av 

grupparbeten kan anses mer eller mindre lyckad än den andra; all erfarenhet är enligt mig bra 

erfarenhet. 

 

En stor drivkraft för eleverna och en gemensam faktor vilket både har genererat intresse och 

engagemang för ämnet matematik, likaväl som det har ökat elevernas förmågor att arbeta i 

grupp (Dicheva et al., 2015), är de inslag av spelifierat lärande som undervisningsmaterialet 

var utformat kring. Alla uppgifter tilltalade inte samtliga elever, och de dagar då den inre 

motivationen gick förlorad för vissa elever fanns den extra stimulansen som 

undervisningsmaterialets uppdrag skapade samt skattkistans närvaro i klassrummet som en 

extra stimulans för eleverna att utföra aktiviteten vilket de annars kanske hade struntat i.  
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Eleverna bedöms ha upplevt kunskapande under tiden som arbetet med materialet har pågått i 

klassen. I den litterära bakgrunden till detta arbete nämns och citeras kursplanen för ämnet 

matematik i samband med problemlösning. Kursplanen (Skolverket, 2017) blir vid 

utvärdering av elevers tillägnande – och förutsättningar för tillägnande av kunskaper en viktig 

källa att återgå till. Med siktet på de kunskapskrav som eleverna förväntas uppnå under 

årskurs tre kan mitt undervisningsmaterials förmåga att utveckla elevernas kunskaper vad 

gäller att lösa problem, samt reflektera över valda strategier och resultat ses som en tydlig 

strävan mot dessa mål och kunskaper. Elevgruppen har även visat prov på dess förmåga att 

lösa problem i elevnära situationer likaväl som de vid undersökningar har visat prov på 

förmågan att både skapa tabeller samt redovisa resultatet av dessa, vilket är en helt ny 

färdighet och kunskap som eleverna har tillägnat sig utifrån arbete med mitt 

undervisningsmaterial.       

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning: 

 

 

I inledningen av detta examensarbete förmedlar jag i rollen som lärare, ett behov av ett 

lättillgängligt material som likväl som det utvecklar elevernas förmågor och kunskaper inom 

matematiken även har ett stort främjande fokus vad gäller känslan av samhörighet i klassen 

och förmågan att arbeta i grupp. Utifrån resultatet av mitt undervisningsförsök anser jag detta 

uttalade behov vara uppfyllt, och jag ser ett stort användningsområde för liknande 

undervisning i framtiden likväl som jag kommer att återanvända mitt material i andra 

elevgrupper. En idé som format sig under tiden jag arbetat med mitt material är att det vore en 

intressant idé att framställa ytterligare material med ett starkare fokus på begränsade områden 

inom matematiken – eller varför inte inom något annat ämne – vilket eleverna också 

efterfrågade vid intervjuerna. I ett mer fokuserat arbetsområde kan jag också se ökade 

möjligheter för ett tydligare tillägnande av nya begrepp och kunskaper då det skulle generera 

en mer djupgående inlärning. Det spelifierade lärandet är ett alltmer vanligt förekommande 

inslag i skolans undervisning och jag ser möjligheter med att fortsätta att använda mig av 

inslag av speldesign i min undervisning just för den lekfulla miljö som inslaget av spel skapar. 

Element och stimuli annars förekommande i spel innebär i undervisningen också utökade 

möjligheter för eleverna att kunskapa med – eller mot varandra, vid användandet av 

speldesignen handikapp (liknanden den typ man använder vid t.ex. sporten golf) vilket 

minimerar de skillnader som elevernas olika förutsättningar, förförståelse samt kunskaper 

annars har en tendens att skapa. Detta är någonting högst intressant för vidare undersökningar, 

kanske i samband med ett områdesbegränsat material? – hur man använder sig av, samt 

introducerar handikapp, i sin undervisningen för att skapa lika villkor eleverna emellan.      

 

Det kanske allra viktigaste som jag tar med mig inför framtida undervisning är vikten av att 

arbeta varierat inom skolans ämnen. En av de för mig mest fantastiska upplevelsen utifrån 

resultatredovisningen, var elevernas insikt i att man kan lära sig nya saker fast man inte 

befinner sig i klassrummet. Att man kan vara utomhus på matematiklektionerna och att 

matematiken finns omkring oss, inte bara i matteboken, det om någonting är en positiv 

konsekvens för mitt kommande yrke som lärare i skolans yngre åldrar. Matematik är mer än 

mekaniskt räknande i en bok – och det är trots allt inte bara svaret som räknas.      
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Akademin för utbildning och ekonomi 

 

Hej där hemma! 

Det har nu blivit dags för mig att inleda mitt examensarbete på högskolan i Gävle. Studien är 

ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen till grundlärare.  

Jag kommer att skapa en produkt, eller kanske bättre beskrivet, ett undervisningsmaterial med 

syfte att stärka elevers förmågor inom problemlösning och grupparbete inom ämnet 

matematik.  

Under den tre veckors period som arbetet pågår i klassen kommer jag att mäta progressionen 

och/eller resultatet som arbetet genererar med hjälp av enkätundersökningar, observationer 

och ljudinspelningar. Materialet används så att obehöriga inte kan ta del av det under 

arbetsprocessen. Opponent, andra forskare och behöriga kan ta del av materialet. Efter 

examensarbetets genomförande arkiveras allt arbetsmaterial på Högskolan i Gävle. Era barns 

identiteter kommer att vara konfidentiella. 

Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. Resultatet 

kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till andra studerande vid en 

ventilering för examensarbeten. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att 

finnas tillgängligt i en databas, diva-portal.org  

 

Deltagandet är frivilligt.  

 

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

 

Jag frågar härmed om Du/Ni godkänner ert barns medverkan i min studie:  

 

(markera med kryss) 

                   Ja, jag/vi godkänner att vårt barn (elevens namn)____________________ deltar  

                   Nej, jag/vi vill ej att vårt barn (elevens namn)_______________________ deltar 

 

 

Datum: 

 

Underskrift_____________________________          _____________________________ 

 

Ansvarig för studien är jag, student Rebecca Olsson Karlsson, och min handledare 

universitetsadjunkt Sören Hector. Har Ni frågor om studien är Ni välkommen att höra av Er 

till någon av oss. 

Rebecca Olsson Karlsson   Sören Hector 

Student    Universitetsadjunkt 

rebecca.karlsson@bollnas.se  soren.hector@hig.se 

0730911583    026-648784 

 

 

Bilaga ett – informationsbrev 
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Bilaga två – enkät, förtest/eftertest  

 

 

Ringa in det alternativ som passar bäst! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tycker du att det är roligt med 

matematik? 
Ja Ibland Nej 

Tycker du att det är svårt med 

matematik? 
Ja Ibland Nej 

Jobbar du helst ensam på 

mattelektionerna? 
Ja Ibland Nej 

Jobbar du helst tillsammans 

med en kompis på 

mattelektionerna? 

Ja Ibland Nej 

Tycker du att det är roligt med 

grupparbeten? 
Ja Ibland Nej 

Tycker du att det är svårt att 

jobba i grupp? 
Ja Ibland Nej 
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Vilka av dessa ord handlar om matematik? 

Ringa in de ord som du tycker passar! 

 

 

Addition Medelvärde Längd Storlek 

Summa Dividerat Grupparbete Mäta 

Undersökning Diagram Statistik Miniräknare 

Tabell Multiplikation Samarbete klurigt 
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Bilaga tre – intervjufrågor 

 

 

Vad tyckte ni om att arbeta med projektet? 

 

 

 

 

Var det någonting som var extra roligt? 

 

 

 

 

Var det någoning som var mindre roligt? 

 

 

 

 

Har ni lärt er någonting av att jobba med projektet? 

 

 

 

 

Om ni fick ändra någonting med projektet, vad skulle det vara? 

 

 

 

 

Skulle ni vilja jobba med ett liknande arbete igen? 

 

 

 

 

Ordet är fritt – övriga kommentarer: 
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Bilaga fyra – pedagogisk planering 

Pedagogisk planering – Det är inte svaret som räknas 
I koppling till kursplanen i ämnet matematik och svenska.  

Sverige. Skolverket (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011: reviderad 2017. [Stockholm]: Skolverket. 

 

Beskrivning av arbetsområdet 

Projektet ”Det är inte svaret som räknas” är ett projekt som uppskattas pågå under ca tre 

veckor, beroende på hur du väljer att lägga upp arbetet med projektet i klassen. Arbetet pågår 

dagligen med förslagsvis en arbetsuppgift varje dag. Syftet med arbetet om – och kring 

projektet är att stimulera elevernas intresse för matematik, väcka nyfikenhet för vidare studier 

inom ämnet samt stärka känslan av samhörighet i klassen och förmågan att arbeta i grupp. 

 

Syfte   

Eleverna skall ges möjlighet att utveckla sina förmågor att: 

- Genom problemlösande aktiviteter utveckla det kreativa, logiska och reflekterande 

tänkandet. 

- Med hjälp av matematik, formulera och lösa problem samt värdera valda metoder och 

strategier. 

- Med hjälp av matematiskt tänkande fatta välgrundade beslut och föra matematiska 

resonemang. 

- Presentera och tolka olika data. 

- Känna tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. 

- Genom undervisningen ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera 

och lära, samt stärka elevens medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och 

kommunikativa förmågan 

Centralt innehåll 

- Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. 

- Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva 

resultat från enkla undersökningar. 

- Mätning av längd med nutida och äldre måttenheter. 

- Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och 

överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. 

Metodernas användning i olika situationer. 

- De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer. 

- Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan 

användas för att ange antal.  

- Naturliga tal och deras användning i vardagliga situationer. 

Kunskapskrav i fokus 

- Eleven löser enklare problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon 

strategi med viss anpassning till problemets karaktär samt beskriver 

tillvägagångssättet. 

- Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att 

beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal. 

- Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss 

anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal 
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- Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra 

räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för 

beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde. 

- Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder 

med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–200.  

- Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande 

sätt genom att ställa frågor, kommentera och framföra åsikter och använder sig då av 

konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss 

anpassning till sammanhanget.  

- Eleven kan vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa enkla 

tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat. 

- Eleven kan ge och ta enkla muntliga instruktioner. 

Arbetsformer 

- Grupparbete med ett varierande antal elever från tre till fem elever per grupp. 
- Grupparbete i helklass. 
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Elevversion, pedagogisk planering  

– Det är inte svaret som räknas 

 
Projektet som är ett arbetsområde inom ämnet matte kommer att pågå i klassen dagligen 

under tre veckors tid. Syftet med projektet är att ni i klassen ska få ett extra intresse för ämnet, 

bli nyfikna och upptäcka att matten finns runt omkring oss varje dag i olika former, lösningar 

och användningsområden. Projektet består av 15 olika problemlösningsuppgifter och när vi 

avslutat projektet i klassen hoppas jag att ni känner er trygga i hur man löser matteproblem 

och känner till några olika sätt att tänka på. Ni kommer också att träna på att jobba i grupp 

och på så vis stärka er kamratskap i klassen. 

 

Mål och bedömning: 

 

- Ni ska delta aktivt i undervisningen och visa det genom att ni både berättar om hur ni 

har löst de olika problemen och lämnar in skriftliga presentationer av hur ni har tänkt. 

- Ni ska känna till och använda några matteord som hör till de fyra olika räknesätten. 

- Ni väljer och använder det räknesätt som passar er uppgift på bästa sätt. 

- Ni använder er av huvudräkning för att räkna ut tal inom de fyra räknesätten när talen 

och svaren är mellan siffror och talen 1 till 20. 

- Ni kan läsa och förklara vad enklare tabeller och diagram visar. 

- Ni kan både ta och ge muntliga instruktioner. 

- Ni tar eget ansvar och hjälper varandra. 

Hur vi kommer jobba: 

- Vi kommer att jobba i mindre grupper med ungefär 4-5 elever i varje grupp. 

- Vi kommer att jobba med grupparbete i helklass. 

- Vi kommer att jobba med och på olika delar i skolan, som t.ex i matsalen, biblioteket, 

ute på skolgården och i klassrummet. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

37 

 

 

 Bilaga fem – lärarhandledning 

Lärarhandledning till undervisningsmaterial och arbetssätt – Det är inte svaret 

som räknas 
 

I denna text kommer ni att finna instruktioner och exempel på hur ni kan arbeta med och kring 

projektet ”det är inte svaret som räknas” Varje problemlösningsuppgift benämns som en 

lektion oavsett den tidsåtgång som lösningen av uppgiften kräver i klassen. Samtliga lektioner 

presenteras med ett förslag till lektionsflöde. Behovet av eventuellt ytterligare material under 

lektionerna kommer antingen att beskrivas, eller bifogas, samt att eventuella förberedelser 

inför lektionen kommer att presenteras. 

 

Syftet med denna handledning är att ge dig som pedagog en inspiration till hur ni kan arbeta 

med nämnda undervisningsmaterial i er klass. Känn dig fri att anpassa och ändra både 

uppgifter och arbetssätt för att materialet på bästa sätt skall passa er elevgrupp! 

Detta undervisningsmaterial är resultatet av ett examensarbete inom grundlärarprogrammet, 

matematikdidaktik, vid högskolan i Gävle, vt 2018. För en ökad förförståelse inför ditt arbete 

i klassen likaväl för din egen förståelse för projektet, läs gärna igenom hela – eller delar av 

examensarbetet. I examensarbetet framkommer att detta undervisningsmaterial är skapat för 

en i förväg vald elevgrupp och dess närmiljö och av den anledningen kan materialet och vissa 

problemlösningsuppgifter inte vara möjliga att genomföra utan behöver omarbetas för att 

kunna appliceras på er egen skolmiljö och utifrån era förutsättningar. Nedan följer en 

kortfattad beskrivning, följt av en mer omfattande bakgrund till undervisningsmaterialet samt 

direktiv till hur ni kan jobba med – och runt projektet. 

 

Beskrivning 

Huvudmaterialet består av 15 problemlösningsuppgifter där eleverna ges möjlighet att lösa en 

uppgift dagligen under en tre veckor lång period. Eleverna arbetar tillsammans i grupp 

(helklass) med ett fåtal undantag då eleverna arbetar i mindre arbetsgrupper. Idén är att 

eleverna skall lösa samtliga problemlösningsuppgifter för att slutligen ta del av en belöning! 

Undervisningsmaterialet har inslag av spelifiering och upplägget erfordrar att eleverna jobbar 

mot en gemensam belöning/prestation – detta innebär att ni som pedagog måste ta ställning 

till vilken typ av belöning som passar elevgruppen samt hur ni ska konstruera belöningen. 

Materialet bygger på två delmål (veckofinaler) samt en större avslutande final under vilken 

eleverna tar del av belöningen!  

 

Bakgrund - produktutveckling 

Den ursprungliga och grundläggande tanken inför skapandet av undervisningsmaterial var att 

skapa ett attraktivt material som både skulle locka och inbjuda elever till nya erfarenheter och 

kunskapande. Tanken är att eleverna skall upptäcka att matematik finns runt omkring oss 

dagligen, i det mesta vi gör – den finns där om vi bara stannar upp och låter oss själva 

upptäcka den! Av den anledningen valde jag att skapa uppgifter som var förankrade i 

elevernas direkta närmiljö i skolan. Elevgruppen går den korta promenaden till idrottshallen 

minst två gånger per vecka – men har eleverna någonsin reflekterat över eller undrat hur lång 

sträckan faktiskt är? Att det tar lång tid att springa in när skolklockan ringer vid rastens slut 

och man befinner sig på andra sidan om skolbyggnaden har alla elever också erfarit, men har 

de någonsin undrat över hur lång skolans omkrets faktiskt är? Dessa tankar och andra 

liknande är det som ligger till grund, och som har fungerat som inspirationskälla, under min 

produktutveckling.  
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Undervisningsmaterial är utformat i form av en daglig uppgift, tänk dig en almanacka där 

varje sida är en ny dag, och i detta fall erbjuder varje ny dag/ny sida en ny 

problemlösningsuppgift. Undervisningsmaterialet består av totalt 15 uppgifter vilket genererar 

en undervisningsperiod av tre veckor med materialet. Under veckorna får eleverna möjlighet 

att lösa fyra uppgifter per vecka där varje löst uppgift genererar en stjärna på vilken svaret 

markeras i skriftlig form. Dessa stjärnor skall sparas och förvaras synligt i klassrummet. 

Under introduktionen av projektet är det viktigt att göra eleverna uppmärksamma på att de 

kommer att behöva ett eller flera svar utifrån veckans tidigare lösta problemlösningsuppgifter 

när det blir dags för veckofinal varje fredag. Fredagsfinalens problemlösningsuppgift är 

baserad på en eller flera av veckans tidigare problemlösningsuppgifter där svaret är detsamma 

som koden till ett av de tre hänglås som hindrar eleverna från att öppna kistan och ta del av 

belöningen som finns inuti. 

Undervisningsmaterialet består dels av den nämnda samlingen av problemlösningsuppgifter 

med regeln att eleverna endast får ta del av en uppgift dagligen och endast efter att de löst 

föregående uppgift på ett tillfredsställande sätt. Som ett sidomaterial för att stötta eleverna och 

underlätta arbetet finns en tillhörande tipspärm, vilken också skall ses ingå som en del av 

undervisningsmaterialet. Tipspärmen inleds med en beskrivning till eleverna kring hur de 

arbetar och använder pärmen på bästa sätt, följt av ett innehåll bestående av förklaringar och 

olika strategier som används inom olika områden, olika räknesätt inom matematiken, exempel 

på diagram, tabeller och begreppsförklaring. Denna tipspärm kan jämföras med en 

formelsamling särskilt anpassad för huvudmaterialet i projektet och vars syfte är att öka 

möjligheten till ett ökat självständigt arbete bland eleverna.   

Kriterier vilka undervisningsmaterialet förväntas uppnå: 

 Undervisningsmaterialet kan anses öka elevernas motivation inom ämnet matematik. 

 Undervisningsmaterialet genererar ett gott klimat bland eleverna. 

 Eleverna tillägnar sig nya kunskaper inom matematik. 

 Eleverna tillägnar sig förmågan att arbeta i grupp samt inser värdet av denna 

pedagogiska arbetsform. 

 Elevgruppen upplever arbetet med projektet som roligt! 

 

Arbetet med undervisningsmaterial ”Det är inte svaret som räknas” kan ses ersätta den 

ordinarie matematikundervisningen under tiden projektet fortlöper i klassen, eller användas 

som ett komplement till ordinarie undervisning. Det är ett undervisningsmaterial som 

egentligen kan, med viss anpassning av problemlösningsuppgifterna, användas i varierande 

årskurser. Det kan användas bland elever som saknar förförståelse inom de olika områden 

inom matematiken som projektet behandlar, men det kan lika väl fungera som en formativ 

bedömningsstrategi bland elever som tidigare arbetet med och behärskar de olika områdena 

och lösningsstrategierna som krävs. 
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Ni behöver:   

 En skattkista eller någon annan typ av låsbar låda/skåp/förvaringsmöjlighet med 

möjlighet att fästa tre låsanordningar där belöningen – ”skatten” kan förvaras. 

 Tre hänglås med kombinationslås – tre, eller fyrsiffriga. Kombinationslåsen måste 

vara ställbara – d.v.s. ni måste själva ha möjlighet att kunna ställa in vilken kod som 

skall öppna låset då koden kommer att ställas in i efterhand och baseras på elevernas 

uträkningar.  

 Tumstockar i olika längder, måttband och andra verktyg som kan användas vid 

mätning – t.ex. snöre i olika längder 

 Skriva ut och plasta in de femton problemlösningsuppgifterna i A4 format, skriv ut 

material till tipspärm samt extramaterial till uppgift 14 bestående av instruktioner samt 

bilder. 

 En mapp där eleverna kan spara lösningar och skriftliga redovisningar av resultat. 

Introduktion 

Det är viktigt med en grundlig genomgång och presentation av hela undervisningsmaterialet 

innan ni påbörjar arbetet med projektet. Materialet är omfattande i sin samlade form 

bestående av huvudmaterial (problemlösningsuppgifter), sidomaterial (tipspärm) samt 

pedagogisk planering. Observera att den pedagogiska planeringen finns i två olika utföranden. 

Denna inledande introduktion är krävande vad gäller elevernas förmåga att behålla fokus. Om 

ni väljer att presentera projektet i sammanhängande form – välj en tidpunkt på dagen som 

fungerar väl för klassen vad gäller ork, eventuell hunger och energimängd. Ett förslag är att ni 

använder er av mindre pauser, eller gör avbrott för rast under genomgången – låt det inte bli 

långtråkigt för eleverna – undervisningsmaterialet förtjänar en bra start! Som avslutning av 

introduktionen, för att väcka engagemang och skapa en viss förförståelse hos eleverna inför 

det kommande arbetet kan ett textsamtal kring undervisningsmaterialets framsida vara 

intresseväckande. Med textsamtal avses begreppet text i en vidgad betydelse där även bild 

anses vara text då det förmedlar ett budskap. För en gemensam diskussion i klassen kring 

vilka tankar framsidan väcker – frågor som kan vara lämpliga att jobba kring kan vara t.ex. 

vad tror ni det kommande materialet innehåller/handlar om? kan vi göra någon tolkning 

utifrån titeln? vad gör figurerna på bilden? vad betyder team? 

 

Vid arbete med samtliga uppgifter: 

Återkoppla till föregående dags problemlösningsuppgift och låt eleverna berätta/ventilera om 

sina upplevelser. Gå sedan igenom dagens uppgift genom att läsa upp/visa uppgiften i klassen, 

analysera frågeställningen – vad är dagens uppgift? Har någon ett förslag till hur vi kan lösa 

den? Erbjud eleverna stöttning och vägledning i den mängd ni anser lämplig. Vid vissa 

uppgifter kan det räcka att presentera uppgiften och sedan låta eleverna jobba självständigt 

med diskussion till lösning samt genomförande.  

 

Lektion ett/uppgift ett – Nivå ett! 

Lektion nummer ett handlar om längd och mätning av elevernas egen längd, någonting som 

de flesta elever har varit med om tidigare och då kan anses ha en viss förförståelse till hur 

man mäter en persons längd. Utifrån introduktionen bör eleverna vara medvetna om var 

tipspärmen finns placerad i klassrummet samt att den innehåller tabeller vilket kan komma väl 

till pass vid lösning av denna uppgift. Er roll som pedagog är att stötta eleverna, komma med 

goda råd samt främja att alla elever är delaktiga. Avbryt elevernas arbete om arbetssättet 

bedöms vara ohållbart, då kan det vara bättre att återsamlas och diskutera valt arbetssätt med 
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fördelar/nackdelar och diskutera valda strategier. Spara tabellen eller det skriftliga underlag 

där eleverna har noterat sina längder i avsedd mapp! 

 

Viktigt! Lösningen av denna första uppgift kommer att ligga till grund för lösning av 

veckofinalen vid uppgift fem. Ni i rollen av pedagog kan redan nu utifrån elevernas 

beräkningar räkna ut klassens medellängd och ställa in ett av kombinationslåsen för att 

matcha lösningen – vilken eleverna kommer fram till under veckofinalen.   

   

Lektion två/uppgift två 

Lektion två fortsätter bygga vidare på temat längd och eleverna ska nu använda sina egna 

längder som mätverktyg vid lösning av dagens problemuppgift. Eleverna ska mäta avståndet 

mellan den ytterdörr som klassen använder i sin skolbyggnad och en intilliggande byggnad – 

idrottshallen. Tanken är att eleverna lägger sig på ett led och noterar i en tabell ordningen de 

ligger i – samt hur många gånger deras längd används i ledet, detta för att samla in underlag 

för att kunna fastställa avståndet i centimeter under uppgift tre. Spara tabellen eller det 

skriftliga underlag där eleverna har noterat sina längder i avsedd mapp! 

 

Lektion tre/uppgift tre 

Förberedelser inför lektion – tag fram miniräknare. 

Uppgift tre blir en form av sammanfattning av tidigare genomförd uppgift ett samt två då 

eleverna nu måste använda sig av de tidigare resultaten för att komma fram till lösningen av 

denna, den tredje uppgiften. Det blir relativt stora tal för eleverna att handskas med, men 

misstro inte deras förmåga – detta kommer de att fixa om de hjälps åt! Kom ihåg att resultatet 

även ska redovisas i skriftlig form och sparas i resultatmappen.     

 

Lektion fyra/uppgift fyra 

Förberedelser inför lektion – tag fram tumstock, måttband, och snöre (ett längre snöre t.ex. 

presentsnöre som finns i 250m längd). 

Temat längd och mätning fortsätter även under denna, den fjärde uppgiften. I uppgiftens 

frågeformulering kommer eleverna i kontakt med ett begrepp som kan antas vara obekant för 

de flesta. Kom ihåg att hänvisa till begreppsförklaring i tipspärmen och ge dem möjligheten 

att själva komma fram till vad begreppet omkrets innebär. Lyft sedan begreppet i klassen och 

för en diskussion om begreppet – vad kan man mäta omkrets på? Varför kan det vara bra att 

mäta omkrets? Säkerställ att alla elever hanterar begreppet. Låt sedan eleverna välja bland de 

mätverktyg som finns tillgängligt och diskutera fram vilken strategi de skall använda under 

lösning av uppgiften. Kom ihåg att påminna eleverna om att använda sig av och sammanställa 

en skriftlig redovisning av resultatet som ni sedan förvarar i avsedd mapp.    

 

Lektion fem/uppgift fem – veckofinal! 

Förberedelser inför lektion – tag fram miniräknare. 

Viktigt! Har ni ställt in ett kombinationslås för att matcha lösningen?  

Det är dags för den första veckofinalen! För att lösa denna uppgift måste eleverna först 

använda sig av tipspärmen för att bekanta sig med begreppet medellängd. Diskutera sedan 

begreppet i klassen och lyft ytterligare exempel, eventuellt kan ni tillsammans lösa en 

kortfattad uppgift som du presenterar för eleverna innan de börjar arbeta med lösningen till 

denna uppgift fem. Eleverna kommer nu att ha nytta av den skriftliga redovisningen/tabellen 

som de sammanställde med alla klassens elevers längder. Miniräknare får användas vid 

behov. Det kan vara värt att fundera på hur ni i klassen skall handskas med öppningen av det 

första låset, skall eleverna tillåtas rusa fram och kasta sig över låsen? Ska ni lotta vem/vilka 

som ska få försöka öppna låsen?  
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Lektion sex/uppgift sex – Nivå två! 

Uppgift sex består av en undersökningsuppgift där eleverna skall undersöka antalet elever i 

lågstadiet. Vid denna uppgift är det lämpligt att dela upp klassen i mindre grupper och tilldela 

varje grupp en egen klass/ett eget ansvarsområde att undersöka. När samtliga grupper är klara 

med sin undersökning för ni en diskussion i helklass om hur ni ska sammanställa resultatet. 

Diskutera även hur grupperna kom fram till rätt antal, det finns säkert flera olika strategier att 

lyfta fram! Spara tabellerna i avsedd mapp. 

 

Lektion sju/uppgift sju  

Dagens problemlösningsuppgift kan ses som en förlängning av föregående uppgift. Nu vet 

eleverna antalet elever i lågstadiets klasser och idag skall de undersöka vilken som är dessa 

elevers favoritfärg. Använd de mindre gruppindelningar som användes under gårdagen eller 

skapa nya arbetsgrupper, kanske kan eleverna själva dela in sig i fungerande grupper? 

Eleverna blir under denna uppgift uppmanade att sammanställa ett diagram – beroende på om 

eleverna har, eller inte har, jobbat med detta område inom matematiken tidigare kan det vara 

lämpligt att eleverna istället sammanställer en tabell per grupp som ni sedan för över till ett 

diagram gemensamt i klassen med hjälp av t.ex. word. Eleverna får då möjlighet att se hur ett 

diagram växer fram samt att de ser sin egen grupps arbete som en del av en helhet. Skriv ut de 

färdiga diagrammen och förvara dessa i avsedd mapp.     

 

Lektion åtta/uppgift åtta  

Problemlösningsuppgift åtta kräver att eleverna utgår ifrån resultatet som sammanställdes vid 

lösning av uppgift sex. Utifrån det insamlade underlaget skall eleverna nu räkna ut antalet 

näsor, fötter och fingrar i lågstadiets klassrum om ingen är ledig eller sjuk. Observera att 

uppgiften efterfrågar antalet i klassrummet, här finns det utrymme för eleverna att även räkna 

med lärare/pedagoger/resurser som jobbar i klasserna. Men det finns också utrymme för dig 

som pedagog, i det fall där eleverna inte räknar med personal, att meddela att resultatet av 

uppgiften är felaktigt – (om du vill). Detta gör att uppgiften blir extra klurig och eleverna 

kommer snart nog att inse vad som saknas för att resultatet ska bli korrekt! Spara elevernas 

skriftliga redovisning/tabell i avsedd mapp.  

 

Lektion nio/uppgift nio  

Se instruktion för dagens uppgift i undervisningsmaterialet. Spara elevernas sammanställda 

tabell över klassens skostorlekar i avsedd mapp. 

 

Viktigt! Utifrån denna uppgift kommer eleverna under morgondagen att försöka räkna ut 

koden till lås nr två! Koden får eleverna fram genom att addera samtliga elevers skostorlekar, 

räkna ut summan och ställ in kombinationslåset! 

 

Lektion tio/uppgift tio – veckofinal! 

Viktigt! Har ni kommit ihåg att ställa in kombinationslåset? 

 

Uppmana gärna eleverna att lösa den andra veckofinalen gemensamt på tavlan, påminn 

eleverna om tabellen de sammanställde igår som redovisar allas skostorlekar, och kom ihåg – 

inga miniräknare!  
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Lektion elva/uppgift elva – Nivå tre 

Förberedelser inför lektion – Gör en förfrågan till matsalens personal kring vilken tid det är 

lämpligt att ni använder matsalen för lösning av dagens uppgift. 

Under denna sista vecka är uppgifterna mer omfattande och lite mer krävande, det krävs ett 

framgångsrikt samarbete i klassen för att lösa veckans uppgifter! Problemlösningsuppgift elva 

går ut på att eleverna både skall räkna antalet stolar och bord i er matsal, men kravet är även 

att de lämnar in ett tydligt skriftligt underlag (t.ex. en ritning eller skiss) där deras uträkningar 

framgår. Uppmuntra eleverna till en diskussion om hur de på bästa sätt löser uppgiften innan 

de går till matsalen – vem gör vad? Vad är en ritning? En idé kan vara att låta eleverna dela in 

sig i ett par grupper där en grupp ansvarar för ritning, en annan för antalet stolar och en för 

antalet bord. Spara elevernas skriftliga redovisning/ritning i avsedd mapp. 

 

Lektion tolv/uppgift tolv  

Förberedelser inför lektion – boka gärna ert skolbibliotek om det är möjligt, det kommer 

underlätta för eleverna om ni får vara ensam klass i lokalerna. Ta med anteckningsmaterial 

till eleverna.  

Uppgift nummer tolv är den mest omfattande uppgiften i undervisningsmaterialet som kräver 

uthållighet och engagemang av gruppen! Eleverna ska nu räkna ut antalet böcker i skolans 

bibliotek. Förflytta er gärna till biblioteket innan ni går igenom dagens uppgift, det kan 

underlätta för eleverna att på bästa sätt se och diskutera fram en strategi till lösning om de ser 

”problemet” runt omkring sig. För att denna uppgift skall bli hanterbar är det viktigt att ni som 

pedagog stöttar eleverna i deras diskussion – uppmuntra dem till att räkna ett bestämt antal 

böcker för att sedan anteckna antalet innan de påbörjar en ny uträkning. Hjälp eleverna att 

dela upp arbetsområden (hyllor) för att säkerställa att ingen räknar samma böcker. Samla in 

elevernas anteckningar, återvänd till klassrummet för att sammanställa resultatet. Var beredd 

på att ni får vara den drivande kraften i sammanställningen – det är okej, eleverna är trötta! 

Spara elevernas anteckningar samt resultat i avsedd mapp.      

 

Lektion tretton/uppgift tretton  

Idag ska eleverna räkna och sammanställa antalet dörrar och fönster på – och i sin 

lågstadiebyggnad. Definiera gärna innan eleverna börjar diskutera lösningsstrategi vad som 

räknas som fönster respektive dörrar. Skall fönster avse endast de fönster som sitter på 

byggnadens ytterväggar eller har ni även rutor som kan kategoriseras som fönster invändigt i 

byggnaden? Med dörrar avses både ytter- och innerdörrar. Be eleverna sammanställa sitt 

resultat i skriftlig form, ev. en ritning? Spara elevernas skriftliga redovisning/ritning i avsedd 

mapp.    

 

Lektion fjorton/uppgift fjorton  

Förberedelser – skriv ut det bifogade materialet bestående av bilder och instruktioner. Skriv 

ut det antal kopior som krävs för att låta eleverna i klassen arbeta i grupper om förslagsvis 

fyra elever per grupp. Plasta gärna in bilderna för en bättre hållbarhet.   

Inled lektionen med att presentera problemet och ge exempel utifrån uppgiften för att tydligt 

förevisa hur eleverna ska jobba med uppgiften. Dela därefter upp eleverna i grupperna och 

dela ut arbetsmaterialet. När eleverna kommit igång med problemlösningen är din roll att gå 

runt mellan grupperna och lyssna in, ge gärna tips och ställ frågor kring hur de resonerar. När 

grupperna är klar med materialet fotar ni deras lösning, skriv sedan ut bilderna och anteckna 

gruppmedlemmarnas namn på baksidan. Spara utskrifterna med lösningarna i avsedd 

resultatmapp. 
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Viktigt! Utifrån denna uppgift kommer eleverna under morgondagen att försöka räkna ut 

koden till det tredje och sista låset! Koden är detsamma som husnumret där flickan som är 

intresserad av datorer bor – ställ in rätt kombination på låset! 

 

Lektion femton/uppgift femton  

Viktigt! – har ni kommit ihåg att ställa in koden på låset?  

 

Dela ut utskrifterna från gårdagen med gruppernas lösningar och låt dem återskapa lösningen 

med bildmaterialet. Ha därefter en gemensam genomgång där grupperna får redovisa hur de 

tänkte och vad de kom fram till. När uppgiften är redovisad plockar ni fram dagens 

problemlösningsuppgift och presenterar den för klassen – läs högt och invänta reaktionerna 

som kommer när klassen inser att de redan har koden till det sista låset! ÖPPNA 

SKATTKISTAN!   

 

 



  

 

 

44 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bilaga sex – tipspärm 
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Hur ni använder den här pärmen 

 
 

I denna pärm finns det tips som är tänkt att fungera som en hjälp 
för er under tiden ni arbetar med materialet ”Det är inte svaret 

som räknas” 
Här hittar du förslag på olika sorters tabeller, diagram och 
förklaring av olika begrepp som tillexempel omkrets och 

medellängd. 
Hittar ni en tabell, eller någonting annat användbart i denna pärm 
som ni vill använda er av när ni löser uppgifterna så säg gärna till 

er lärare så kan hen hjälpa er att kopiera dessa. 
Och kom ihåg! Hittar ni inte den hjälp ni behöver eller om ni 
känner er osäkra, så kan ni självklart alltid fråga er lärare!   
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Tabeller 
 

En tabell är ett enkelt sätt att hålla koll på siffror och resultat när 
man spelar spel eller gör en 
undersökning.  
Tänk om man spelade yatzy utan att 
skriva ner vilka poäng alla spelar får!  
Hur skulle man då hålla koll på vem som 
vinner – eller vilka rutor man har kvar  
på sin spelplan? Nej, yatzy utan spelplan 
 vore inge vidare – och spelplanen är 
faktiskt en form av tabell. 
 
Om ni bläddrar till nästa sida, och några 
sidor framåt i pärmen, så kommer ni att 
hitta olika exempel på färdiga tabeller 
som ni kan använda er av.  
 
Säg till er lärare om ni behöver hjälp att 
kopiera fler tabeller! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yatzy      
Ettor      
Tvåor      
Treor      
Fyror      
Femmor      
Sexor      
Summa      
Bonus      
1 par      
2 par      
Tretal      
Fyrtal      
Liten straight      
Stor straight      
Kåk      
Chans      
Yatzy!      
Summa      
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Exempel tabell ett 

Namn Storlek 
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tabell två 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klass Antal Antal Totalt 
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tabell tre 
 

Namn  Namn  Namn  
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tabell fyra 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färg Antal elever 
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Diagram 

 

Cirkeldiagram 
 

Ett cirkeldiagram är ett bra sätt att visa resultatet av en undersökning, eller 
av en fråga som man ställt till flera personer. Denna sorts diagram är bra att 
använda när man bara har en fråga som man vill besvara och när man vill 
visa hur olika personer inom en bestämd grupp har svarat.  
Tillexempel: om ni vill ta reda på vilken glass som är favoritglassen i er 
klass så börjar ni med att fråga era klasskompisar och skriva ner deras svar 
i en tabell: 
 

Favoritglass Antal kompisar 

Vanilj III               (3) 

Choklad IIII III        (8) 

Jordgubb IIII              (4) 

  
 
När ni har skrivit ner allas svar i en tabell använder ni svaren från tabellen 
för att göra ert cirkeldiagram. Svaret på er fråga blir lätt att se i 
diagrammet, favoritglassen är choklad! 
Om ni bestämmer er för att ni vill göra ett cirkeldiagram: börja med att göra 
en tabell. När den är klar ber ni er lärare om hjälp så hjälper hen er att göra 

ett cirkeldiagram som ni kan skriva ut. 
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Stapeldiagram 
 

 

Ett stapeldiagram kan man precis som med cirkeldiagrammet använda för 
att visa resultatet av en undersökning eller hur en grupp har besvarat en 
fråga. Om vi använder oss av samma tabell som i exemplet på förra sidan 
med cirkeldiagrammet, så ser resultatet visat i ett stapeldiagram ut så här: 
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Ett stapeldiagram kan också vara ett bra sätt att redovisa svaret på en 
undersökning där det finns mer än en fråga, eller om man ställer samma 
fråga till olika grupper.  
 
Tillexempel om ni vill ta reda på vilken som är favoritglassen i alla klasser 
på lågstadiet. Börja med att göra en tabell där ni frågar alla elever och 
antecknar deras svar: 
 
 
 klass ett klass två klass tre 

Vanilj IIII  II    (7) III               (3) IIII         (4) 

Choklad IIII         (4) IIII III        (8) IIII IIII  (10) 

Jordgubb II            (2) IIII              (4) IIII          (5) 

 
 
Be sedan er lärare om hjälp att skapa ett stapeldiagram med hjälp av 
siffrorna i er tabell. Här är ett exempel på hur ett stapeldiagram kan se ut: 
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5m 

 

Begrepp 
 

Omkrets 
 

Omkretsen talar om hur långt det är runt ett föremål. Man kan 
tillexempel mäta hur långt det är runt en boll, hur långt det är runt 
en trädstam eller omkretsen runt ett hus.  
 
För att ta reda på omkretsen mäter man föremålet utvändigt, det 
vill säga, runt om.  
 

 

 

 

 

 

 

Om ni vill räkna ut rektangelns omkrets så adderar ni längden av 
alla fyra sidor: 3+5+3+5=16 rektangelns omkrets är alltså 16m. 

 

 

 

 

 

 

 

5m 

3m 3m 
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Medelvärde 
 

 

Ett medelvärde representerar genomsnittet av en samling värden.  
 
Tillexempel, tänk er att ni har gjort en undersökning där ni har 
tagit reda på hur stora fötter alla i klassen har. Istället för att 
redovisa allas skostorlekar kan man sammanfatta värdet av 
undersökningen genom att ange medelvärdet. Det blir då möjligt 
att svara på frågan: ”vilken skostorlek har ni i er klass?” 
 
För att räkna ut medelvärdet adderar man alla värden som ingår i 
undersökningen och dividerar sedan summa man får med antalet 
värden.   
 

Namn Alba Elinor Bert Jakob Ismail Mia Madde Rayan Kim 

Storlek 34 31 34 35 33 35 32 34 34 
      
I tabellen har nio barn gjort en tabell med sina skostorlekar. När 
de sedan vill räkna ut medelvärdet adderar de sina storlekar: 
34+31+34+35+32+35+33+34+34 = 302 
 
De dividerar sedan summan (302) med antalet barn (9) 
302 / 9 = 33,5 
 
Kvoten är = medelvärdet. 
Alltså har de nio barnen ett medelvärde vad gäller skostorlekar på 
33,5 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

57 

 

Grupparbete 
 

 

Det viktigaste att tänka på när man jobbar i grupp är att alla är 
delaktiga. Delaktiga betyder att alla är med och hjälper till och att 
ingen är utanför gruppen och jobbar ensam.  
 
Att alla är med behöver inte betyda att alla gör precis samma 
saker. När man jobbar tillsammans med flera andra behöver man 
inte göra allt själv – och det ska man inte göra heller. Det är oftast 
bättre för både gruppen och resultatet att man börjar ett 
grupparbete med att bestämma vem som ska göra vad. Kanske 
delar man in den stora gruppen i mindre grupper med olika 
ansvarsområden.  
 
Ibland kan gruppen behöva någon som står vid sidan av och 
antecknar eller fyller i en tabell samtidigt som resten av gruppen 
arbetar med en uppgift.  
 
I ett grupparbete är ingen uppgift mer eller mindre viktig – det 
gäller att ”sätta laget framför jaget!” 
 
 
Tips vid grupparbete! 

 Låt alla prata 

 Lyssna på varandra 

 Kan man inte komma överens? – rösta 

 Prova olika roller 

 Hjälp varandra!    
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Bilaga sju – undervisningsmaterial 
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Nivå 1 
 

Uppgift 1! 
 Hur lång är du? 

Mät och ta reda på hur långa alla elever i klassen är! 

 Om ni adderar allas längder – 

hur lång är ni tillsammans? 

 
Tips! 

– Hjälps åt att mäta varandra 

- Gör en tabell! 
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Uppgift 2! 

 

 Hur många elevlängder är det mellan vår 

ytterdörr och idrottshallens ytterdörr? 
 

Tips! 

Gör en tabell! 

 

 

 

   +                     +                      + 
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Uppgift 3! 

Kan vi med hjälp av de mätningar vi gjort under 

måndag och tisdag räkna ut hur långt avståndet är 

mellan vår ytterdörr och idrottshallens ytterdörr i 

cm? 

Lycka till! 
 

 
Tips! 

Använd miniräknare 

 

 

 



 

 

 

62 

Uppgift 4! 

 

 Vad är gula husets omkrets? 
Omkrets mäter hur långt det är runt ett föremål. 

Ni ska alltså mäta hur många meter det är runt gula huset. 

Kämpa på! 
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Uppgift 5! 

Veckofinal! 

 

 

 
För att få koden till det första låset måste ni använda er av de 

uppgifter ni utfört under veckan och svara på följande fråga: 

 Om ni använder er av de mätningar ni tidigare gjort av era 

längder, vilken är klassens medellängd? 
                                            Tips! 

                             Använd miniräknare 
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Nivå 2! 
 

Uppgift 6! 

 Hur många elever finns det i klass ett, två och tre? 

 Hur många flickor och pojkar finns det i varje klass? 

Tips! 
gör en tabell! 
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Uppgift 7! 
 Vilken är den populäraste favoritfärgen bland eleverna i klass 

ett, två och tre? Hur stort antal elever tycker om den färgen? 
Tips! Gör ett diagram! 
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Uppgift 8! 

 

 Hur många näsor, fötter och fingrar finns det i 

ettans, tvåans och treans klassrum 

om ingen är ledig eller sjuk? 

 

 

 

 
Tips!  

Gör en tabell? Eller ett diagram? 
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Uppgift 9! 

 Vem har kortast fötter i klassen? Och vem har 

längst? 
Prata ihop er under dagen, gör en tabell där ni skriver upp namn och 

skostorlek. I slutet av dagen lämnar ni in tabellen till mig och ställer er i 

ett led längst fram i klassrummet där den med kortast fötter står längst 

till vänster och den med längst fötter står längst till höger. Under tiden 

ni redovisar uppgiften får ni ej prata med varandra! Lycka till! 
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Uppgift 10! 

Veckofinal! 

 

 

 

Koden till det andra låset får ni fram genom att 

addera alla era skostorlekar! 

(Obs! ni får ej använda miniräknare! ;) 
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Finalvecka! Nivå 3! 
 

Uppgift 11! 

 

 Hur många bord och stolar finns det i matsalen? 

 

Tips! 
Gör en ritning över matsalen där 

bord och stolar finns med! 
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Uppgift 12! 
 Hur många böcker finns det i biblioteket?! 

Tips! 
För att lösa denna uppgift är det superviktigt att ni jobbar tillsammans och pratar 

med varandra! TEAMWORK! 
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Uppgift 13! 
 

 Hur många fönster och dörrar har gula huset? 
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Uppgift 14! 
 

 Klurig problemlösningsuppgift! 

Se material och instruktioner 
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Uppgift 15 

FINALFREDAG!! 

 

 

 Redovisa lösningen till uppgiften ni jobbade med 

igår! 

 
Koden till det sista låset är… 

husnumret där den datorintresserade flickan bor..! 
Öppna skattkistan!!! 
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Uppgift 14 – klurig problemlösningsuppgift! 

 
 

Er uppgift är att bygga upp en gata med fem hus. Med hjälp av 

ledtrådarna nedan ska ni försöka lista ut i vilket hus som 

barnet/barnen bor i. Ni ska också lista ut barnens namn, vilka 

intressen barnen har, om de har något husdjur och vilken 

adress de bor bo (vilket husnummer).  
 

Regler: varje barn har endast en hobby. Alla barn behöver inte ha 

ett husdjur. Det kan bo fler än ett barn i varje hus. 

 

Lycka till! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga åtta – undervisningsmaterial, klurig 

problemösningsuppgift, upg 14  
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Tips! 

 

 

En del punkter med påståenden kan vara svåra att lösa i början av 

uppgiften, hoppa över de ni känner er osäkra på – och ”bocka av” eller 

stryk över de punkter som ni känner er säkra på!  

 

 

 

 Barnet som har blåa skor tycker om att måla. 

 Aladin har jeans på sig. 

 Fabian har en orange tröja på sig. 

 Tara och Aladin är syskon. 

 Huset med två skorstenar har ett nummer som börjar med 

siffran tre. 

 Barnet med långt svart hår är duktig med datorer. 

 Tara har en väska. Nicole har en vit tröja. 

 Huset med randigt tak och gula väggar har ett nummer som 

börjar med en etta och slutar med siffran fyra. 

 Flickan med gult hår tycker om att spela basket. 

 Amanda tycker om datorer.      

 Nicoles syster tycker om att köra cross. 

 Aladins husdjur är grönt. 

 Huset med gult tak har ett nummer som börjar med siffran 

ett. 

 Fabians hus har högst nummer. 
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 Huset med gula väggar har ett nummer som slutar med 

siffran fyra. 

 Bibbi har rosetter på sina skor och är syster med Nicole. 

 Kim tycker om att måla. 

 Tara har ett husdjur som inte har päls. 

 Fabian har ett djur som hoppar fram. 

 Amanda har ett koppel till sitt husdjur och brukar gå på 

promenader. 

 De två systrarna har en katt.   

 Flickan med randig klänning bor i huset med nummer 3421. 

 Pojken som har en kanin som husdjur bor i ett hus med svart 

tak och tycker om att spela tv-spel. 

 Barnet som har en blomma på sin tröja bor i hus 2134 och 

heter Kim. 

 Aladins syster tycker om att bowla, de bor tillsammans i ett 

hus som börjar med siffran 1 och slutar på siffran 3. 
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Amanda  Kim  

Fabian   

Aladin  Tara  

Bibbi  Nicole  

1234  2134  

4312  3421  

1423 
 


