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Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att tillverka ett matematikspel avsett för 

matematikavsnittet funktioner och grafer, testa samt utvärdera detta. Spelet fungerar som ett 

memory. Elever ur årskurs ett på gymnasiet observerades då de fick testspela spelet och 

löpande anteckningar fördes. Eleverna fick även besvara en elevenkät. Tre huvudkategorier av 

elevkommunikation under spelandet kunde urskiljas. Dessa var samarbete där eleverna 

förklarar för varandra, motivation där eleverna ville att spelandet skulle fortskrida samt 

matematiska begrepp som omfattar både användandet av matematiska begrepp samt 

avsaknaden av dessa.  56 % av eleverna ansåg att det var roligt att spela spelet samt 77% 

ansåg att de i och med spelet fått repetera sina kunskaper. En slutsats är att eleverna genom att 

spela spelet lär sig mycket av varandra samt att de får chansen att diskutera matematik på ett 

nytt sätt.  
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1 INLEDNING 
Sedan långt tillbaka i lärarutbildningen så har jag bestämt mig för att jag i mitt examensarbete 

vill göra något som jag verkligen kan komma att ha nytta av i min framtida lärarroll. Detta 

något skulle gärna vara något arbetsmaterial av något slag som jag kunde ta med mig ut på 

arbetsfältet i framtiden. Jag beslutade mig för att skriva examensarbetet inom ämnet 

matematik, med fokus mot laborativt material. 

 

Syftet med detta examensarbete är att tillverka ett memoryspel som är ämnat för 

matematikavsnittet funktioner och grafer. Spelets svårighetsgrad är anpassad till elever i 

skolår 9 i grundskolan. Syftet är även att testa spelet samt utvärdera detta. Spelets syfte är att 

ge elever träning i att muntligt uttrycka sig matematiskt. Eleverna ska även i och med 

spelandet få tillfälle att arbeta i grupp och få syn på sina egna tankar samt ta del av andras. 

Arbetsmaterialet är tänkt som ett komplement till den traditionella matematikundervisningen 

och skall erbjuda färdighetsträning (repetition) på avsnittet funktioner och grafer. Det är inte 

tänkt som ett fullgott undervisningsmaterial på området. Målsättningen med examensarbetet 

är inte att jämföra spelet med andra laborativa material som finns i skolan idag. I 

utvärderingen så ligger fokus på att analysera den matematiska diskussion som uppstår 

eleverna emellan när de spelar spelet. Jag tror att om man lyckas kombinera den traditionella 

matematikundervisningen, som inkluderar föreläsningar och enskilt arbete i boken, med olika 

matematikspel och laborativa övningar så har man störst chans till att nå alla elever.  

 

Under min VFU så har jag märkt att funktionsläran är ett svårt avsnitt för eleverna, varför jag 

valt just detta område. Att para ihop en graf med rätt funktion var även en av uppgifterna på 

nationella provet i matematik vt-2010. Denna uppgift hade eleverna i min klass mycket svårt 

för. Även den muntliga delen av de nationella proven bestod i att analysera olika grafer och 

tabeller och jag märkte då att många elever kände sig obekväma och ovana att tala matematik. 

När jag under mina VFU-perioder har samtalat med elever om matematikundervisningen så 

har det visat sig att de tycker att undervisningen är allt för enformig och att det är för mycket 

enskilt arbete. Eleverna efterfrågar en mer varierad undervisning. Efter att ha gjort en 

materialinventering på min VFU-skolan så fann jag att det material som fanns att tillgå utöver 

matematikboken var laborativt material i geometri, olika tärningsspel (t.ex. yatzy) och 

material för olika mät- och vägövningar. Därför anser jag att det är på sin plats att ta fram 

övningar för även andra matematikavsnitt, som t.ex. funktionsläran. Enligt egna erfarenheter 

så är detta ett område som eleverna anser är svårt varför det krävs mer färdighetsträning och 

repetition.   

1.1 Bakgrund 

I kursplanen för matematik så står det inte specifikt vad eleverna skall kunna inom 

funktionsläran. Det står dock skrivet att inom ramen för de mål som eleven skall ha uppnått i 

slutet av det nionde skolåret att: 

 Eleven skall kunna tolka, sammanställa, analysera och värdera data i tabeller och 

diagram 

 

 Eleven skall kunna tolka och använda enkla formler, lösa enkla ekvationer, samt 

kunna tolka och använda grafer till funktioner som beskriver verkliga förhållanden och 

händelser. 

(Skolverket 2010a) 
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För att utröna mer specifikt vad eleverna förväntas kunna så får man titta i de lokala 

kursplaner som grundskolorna sammanställer. Matematikböcker som används i grundskolorna 

ger även de en bra fingervisning om vad eleverna bör kunna. Enligt den lokala kursplanen i 

matematik som utformats på grundskola A så skall eleven för att uppnå betyget godkänt i 

slutet på den 9:onde skolåret: 

 Känna till funktionsbegreppet 

 Ex: kunna skriva en funktion 

 Kunna tolka och göra enkla funktionsberäkningar  

Ex: Räkna ut y-värdet om x-värdet är känt 

 Kunna läsa av och markera punkter i ett koordinatsystem 

Ex: Räkna ut talpar och pricka in dessa i ett koordinatsystem 

 Se samband mellan funktion och graf 

Ex: Kunna para ihop graf/linje med rätt formel  

                                       (Lokal kursplan i matematik grundskola A)  

 

Skrivsättet y = kx + m ingår inte i grundskolans kurs enligt Anderberg (1992), detta är dock 

en gammal referens men inte heller i Lpo94 och tillhörande kursplaner står det något specifikt 

om räta linjens ekvation. I lgr11 så står det dock att eleven skall lära sig om räta linjens 

ekvation (skolverket 2010b). Lgr11 har ej tagits i bruk i skrivandets stund. Skrivsättet y = kx 

+m tas endast upp som ett tillägg i t.ex. röd kurs i Synnöve, Hake & Öberg (2003). 

 

I kursplanen för matematik så kan man läsa att det är viktigt att eleven muntligt kan uttrycka 

sina tankar samt att hon kan lyssna till, följa och pröva andra elevers förklaringar och 

argument. Matematikundervisningen ska även ge eleven möjligheten till att kommunicera 

matematik […]. I avsnittet om funktioner och algebra så står det i mål att sträva mot att eleven 

skall känna till olika funktioner och motsvarande grafer. (Skolverket 2010a) 

 

I de nationella proven i matematik för skolår 9 så är A-delen muntlig. Detta innebär att 

eleverna skall bedömas i hur de muntligt kan ge uttryck för sitt matematiska tänkande. I 

bedömningsanvisningarna för matematik så står det även att en viktig aspekt är hur väl 

eleverna kan uttrycka sig muntligt. För betyget väl godkänd i matematik i skolår 9 så skall 

eleven även ”kunna göra matematiska tolkningar av vardagliga händelser eller situationer 

samt genomföra och redovisa med logiska resonemang sitt arbete såväl muntligt som 

skriftligt” samt ”använda ord, bilder och matematiska konventioner på ett sådant sätt att det är 

möjligt att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck.” (Skolverket 2010a). 

1.2 Litteraturgenomgång 

En rapport gjord av Myndigheten för skolutveckling, NU 03 (2007), visar att enskilt arbete 

dominerar undervisningen i skolan. Ett elevcitat i denna rapport lyder ”Det som är dåligt med 

undervisningen i matematik är att man jobbar för sig själv alldeles för mycket” (s.26). 

Rapporten visar även på att eleverna arbetar mycket enskilt och i sin egen takt med uppgifter 

tagna ur läromedlet som används, vilket medför att kursplanens fokus på kommunikation inte 

uppfylls. Grønmo och Rosén (1997) menar att arbetet som eleverna gör i grupp skall varieras 

men att det alltid är viktigt att man som lärare skapar utrymme för reflektion och diskussion i 

undervisningen. Vidare skriver Grønmo och Rosén (1997) att alla elever skall få möjlighet att 

diskutera och argumentera men att det också är viktigt att läraren sammanfattar och lyfter 

fram viktiga poänger vid en gemensam summering efter till exempel en gruppaktivitet.   

 
Emanuelsson m.fl. (2002) menar att genom att låta eleverna hantera matematiken muntligt så 

hjälper man dem att utveckla sitt matematiska tänkande. Genom att muntligt redogöra för sina 
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tankar så kan man även komma till rätta med missuppfattningar, detta genom att elevens 

tankar blir synliga både för henne själv och för läraren, många gånger kan eleven då själv 

ändra sitt tänkande (Ibid.). Vidare skriver Emanuelsson m.fl. (2002) att genom att ”prata 

matematik” så kan språket ge stöd åt matematiken. Genom resonemang och samtal så kan 

eleverna komma fram till rätt lösning utan att behöva lita till facit (Ibid.). Pettersen (2010) 

skriver att diskussionen, om till exempel nya teman och problemställningar, är ett extra 

kraftigt verktyg för inlärning. Diskussion ger varierade möjligheter till ökad förståelse av det 

studenten håller på att lära sig (Ibid.). Grønmo och Rosén (1997) ger stöd åt både 

Emanuelsson m.fl. (2002) samt Pettersen (2010) då de menar att kommunikation är ett 

nyckelord då elever skall utveckla begrepp. För att undvika missuppfattningar och för att 

utveckla och vidareutveckla matematiska begrepp så är det viktigt att eleverna får sätta ord på 

sina tankar (Ibid.).   

 

Malmer (2006) menar att de laborativa inslagen i undervisningen gör den roligare och medför 

att man kan tänja på elevernas annars korta koncentrationsförmåga. Hon menar också att 

eleverna har ett stort behov av omväxling och stimulans i undervisningen. Genom att hela 

tiden ändra infallsvinkel och perspektiv när vi repeterar en viss kunskap så förstärks också 

lärandet (Pettersen 2010). För att kunna hålla koncentrationen uppe så krävs det motivation, 

Holden (2005) menar att motivation styrs av någon form av belöning. En form av belöning 

menar Holden (2005) är när eleven får visa upp och synliggöra för andra något han/hon har 

lyckats med. 

 
Beträffande funktionslära så skriver Rosén (1996) att för att elever ska kunna förstå olika 

funktioner och relatera till verkligheten så krävs det att de har en god förståelse för olika 

representationsformer. I figur ett så illustreras dessa olika representationsformer i den så 

kallade Janviermatrisen (Ibid). Grønmo och Rosén (1997) menar att det är viktigt att eleverna 

får varierande erfarenheter knutna till alla moment och övergångar i Janviermatrisen. Detta 

för att kunna utveckla ett eget funktionsbegrepp. Rosén (1996) skriver att enligt 

undersökningar som gjorts så har elever svårt att förstå grafisk framställning, d.v.s. en 

funktion illustrerad i en graf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Janviermatris som visar på övergångar mellan olika representationsformer (Rosén 

1996)  
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Pettersson (2008) menar att studenter ofta har svårt att överföra en tolkning till en annan. En 

överföring skulle då kunna vara från till exempel ett algebraiskt uttryck till en graf enligt 

Janviermatrisen ovan. Vidare menar Pettersson (2008) att studenter sällan använder sig av 

visualiseringar, till exempel grafer, utan istället hanterar de funktioner analytiskt. De 

genomför alltså inte den nämnda tranformeringen, algebrasikt uttryck till graf. 

Funktionsbegreppet innehåller flera olika abstraktionsnivåer och tolkningar och för att 

kreativt kunna nyttja matematiken så är det viktigt att kunna växla dem emellan (Ibid.). 

Pettersson (2008) refererar till Tall (1992b) vars forskning visar att funktionsbegreppet är 

mycket komplext och ofta ger många svårigheter som måste överbryggas för att få ett 

funktionellt och användbart funktionsbegrepp.  

 

1.2.1 Två tidigare gjorda examensarbeten inom samma område  

Selander (2006) utvecklade i sitt examensarbete ett geometrispel för gymnasieskolan. 

Eleverna fick i och med detta spel arbeta praktiskt, vara aktiva och göra nya upptäckter. Enligt 

en elevenkät som Selander (2006) utförde efter att eleverna fått spela spelet så ansåg 79% av 

eleverna att geometrispelet antingen var roligt eller ganska roligt. 47 % ansåg vidare att de 

hade lärt sig något nytt genom att spela spelet. Vidare beskriver Selander (2006) i 

resultatdelen att eleverna resonerade med varandra, hon visar även exempel (citat) på hur 

diskussioner mellan eleverna ledde arbetet i laborationsgrupperna framåt. Selander (2006) har 

många intressanta referenser i sitt arbete. Bland andra refererar hon till Rydh (2006) och 

Griffiths (1995) som båda menar att inslag av lek och spel i undervisningen kan främja 

inlärning. Författarna menar även att eleverna bör tillåtas att arbeta aktivt (Ibid.). 

 

Bjurwill och Olsson (2005) producerade ett matematikspel för gymnasieskolan som är tänkt 

att, när det är färdigutvecklat, täcka A-kursen i matematik. Resultatet av utvärderingen av 

detta spel visar på att majoriteten av eleverna var positiva till spelet. De tyckte även om att få 

göra något annorlunda på lektionerna. I Bjurwill och Olsson (2005) så kan man läsa att:  

 

”Under spelandets gång skedde det vi hade hoppats på. Deltagarna pratade 

matematik, frågorna lästes högt inför övriga deltagare och en fick svara, men det 

syntes att alla deltagarna försökte finna svar på frågorna var för sig ” (sid. 20).  

 

1.2.2 Definitioner av begrepp 

1.2.2.1 Funktion 

Begreppet funktion definieras på olika sätt av olika författare. Definitionerna har dock samma 

utgångspunkt. De bygger på att det finns två mängder, en definitionsmängd och en 

värdemängd. Ett värde ur definitionsmängden ger endast ett värde ur värdemängden. Detta 

även om mängdbegreppet inte tas upp varken i grundskolans matematikböcker eller i 

gymnasieskolans A eller B kurs i matematik. 

 

Synnöve, Hake & Öberg (2003) definierar i sin matematikbok för skolår 9 begreppet funktion. 

Författarna skriver att en funktion omvandlar ett tal x till ett nytt tal y och att detta sker enligt 

ett bestämt samband. Vidare skriver Synnöve, Hake & Öberg (2003) att varje värde på x 

endast ger ett värde på y och att ett sådant samband kallar för funktion. Värdet på y bestäms 

av värdet på x, d.v.s. y är en funktion av x (Ibid.).  

 

Björk & Brolin (1999) definierar i matematik kurs A på gymnasiet begreppet funktion enligt 

följande: 

”Om sambandet mellan två variabler x och y är sådant att varje x-värde enligt 

någon regel ger ett bestämt y-värde, så är y en funktion av x.”  
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(Björk & Brolin, 1999, s.76) 

 

Vidare definierar Björk och Brolin (1999) i matematikkurs B på gymnasiet begreppet 

funktion enligt följande:  

 

”En regel som till varje tillåtet x-värde ger exakt ett y-värde kallas en funktion. 

Vi säger då att y är en funktion av x”  

(Björk & Brolin, 1999, s.237)  

 

Ännu en definition av funktionsbegreppet lyder: 

 

”A function from set A to set B is a correspondence from A to B in which each 

element of A is paired with one, and only one, element of B.”  

(Billstein, Libeskind & Lott, 2007, s.131) 

  

1.2.2.2 Graf 

Billstein, Libeskind & Lotts (2007) definition av begreppet graf återges nedan. Noteras skall 

att givet för denna definition är: {(0,1), (1,3), (2,6), (4,10)}, så kallade ordnade par. 

 

”The set of all points that correspond to all the ordered pairs is the graph of the 

function.” (Ibid. s.134).  

 

Billstein, Libeskind & Lott (2007) skriver att grafen sannolikt är den mest kända 

representationsformen för en funktion. De menar att man med grafens hjälp kan åskådliggöra 

funktioner av olika slag. Dessa visualiseringar förekommer i dagstidningar, böcker och på TV 

(Ibid.).   

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta examensarbete är att tillverka ett memoryspel som är ämnat för 

matematikavsnittet funktioner och grafer. Syftet är även att testa och utvärdera spelet med 

fokus på diskussion och elevernas allmänna inställning till spelet. Spelet i sig syftar till att ge 

elever möjlighet till att muntligt arbeta med matematik och att uttrycka sig matematiskt. 

Eleverna ska även i och med spelandet få tillfälle att arbeta i grupp och få syn på sina egna 

tankar samt ta del av andras. 

 

Utvärderingen av spelet vill ge svar på följande frågeställningar: 

1. Vad karaktäriserar den matematiska diskussionen mellan eleverna vid spelandet av 

memoryt? 

2. Vilken är elevernas inställning till spelet? 
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Dessa dokument 

utgjorde underlag 

för frågorna i 

spelet. 

Skola A 

 

• Lokala kursplaner i 

matematik 

• Matematiklitteratur 

skolår 9  

 

Kursplanen i 

matematik,  

(Skolverket 

2010a)  

Skola B 

 

• Lokala kursplaner i 

matematik 

• Matematiklitteratur 

skolår 9  

2 METOD 
Metoden för examensarbetet redovisas nedan i fyra underavdelningar: urval, 

datainsamlingsmetoder, procedur och analysmetoder. Det skall betonas att förutom att 

utvärdera spelet, genom observation samt en elevenkät, så lades även en stor del av tiden som 

var avsatt för examensarbetet ned på att tillverka själva spelet.  

2.1 Urval  

Frågorna till spelet baseras på kursplanen i matematik från Skolverket (2010), lokala 

kursplaner, samt de böcker som eleverna använder sig av på två olika grundskolor i området. 

Grundskolorna benämns som grundskola A samt grundskola B. Lokal kursplan i matematik 

för grundskola A exemplifieras i bakgrunden, se rubrik 1.1, i detta examensarbete. På 

grundskola A använder eleverna i skolår 9 en bok av Synnöve, Hake & Öberg (2003) men 

kompletterar även med en bok av Undvall, Olofsson & Forsberg (1998). Grundskola B 

använder sig även dem av Synnöve, Hake & Öberg (2003). I figur två illustreras vilka 

dokument som låg till grund för frågorna i spelet Funktionsmemory.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Schematisk bild över hur frågeurvalet till spelet gick till.  

 

Elever som studerar första året på gymnasiet fick provspela memoryt. Eftersom min kontakt 

med gymnasieskolor är begränsad så utfördes utvärderingen av spelet på den gymnasieskola 

där jag hade en lärarkontakt sedan tidigare. Även om spelet är anpassat till skolår 9 i 

grundskolan så utfördes undersökningen på en gymnasieskola. Detta motiveras med att 

eleverna i skolår 9 ännu ej hunnit läsa om funktioner och grafer, detta görs i regel under 

vårterminen. Elever ur en årskurs ett på IT/Media programmet deltog i undersökningen. 

Eleverna tillfrågades om att spela spelet samt medverka i efterföljande enkätundersökning. 

Det betonades att det hela var på frivillig grund. Alla 30 elever valde att deltaga.  
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Elevenkätens frågor är enkelt utformade och syftar till att ta reda på elevernas inställning till 

memoryt, huruvida de tyckte att spelet var roligt och i repetitionssyfte givande. Frågorna är 

även utformade för att ta reda på elevernas uppfattning om spelreglernas utformning samt 

frågornas nivå. Elevenkäten består av flervalsfrågor med stängda alternativ. På hälften av 

frågorna fanns det möjlighet för eleverna att även svara med kommentarer.   

2.2 Datainsamlingsmetoder 

För att utvärdera spelet så användes observation samt enkätundersökning som metod. 

Spelsituationen observerades med fokus på den matematiska diskussionen eleverna emellan. 

Fortlöpande anteckningar fördes under observationen, på detta sätt dokumenterades elevernas 

matematiska diskussion. Johnsson och Svedner (2006) menar att observation kanske är den 

metod som är mest givande då det gäller examensarbeten inom ramen för lärarutbildningen.  

Efter det att eleverna spelat spelet så fick de besvara en enkät, se bilaga 3.  

2.3 Procedur 

Steg ett i examensarbetet var att tillverka memoryspelet som getts namnet Funktionsmemory. 

Efter att nivån på frågorna fastställts så tillverkades två olika typer av kort, lila kort och blå 

kort. De lila korten utgör bilder på grafer medan de blå korten utgör bilder på funktioner 

(algebraiska uttryck), förklaringar eller ja/nej kort. De lila korten numrerades från ett till 18. 

Denna numrering ligger till grund för det facit som hör till spelet (se bilaga 2)
1
. En 

spelhandledning, som är till för både lärare och elever utformades även för att underlätta 

spelandet (se bilaga 1). För hållbarhetens skull, men även ur estetisk synvinkel, så 

laminerades korten och spelhandledning in. Spelkorten skrevs även ut på färgat papper för att 

gagna det estetiska. Utgångspunkten för spelet är att ett lila kort ska kombineras på ett korrekt 

sätt med ett blått kort och att svaret ska föranledas av en diskussion eleverna emellan. 

 

För att besvara den första frågeställningen, vad karaktäriserar den matematiska diskussionen 

mellan eleverna vid spelandet av memoryt?, fick en gymnasieklass i årskurs ett på IT/Media 

programmet testspela spelet. Undersökningen utfördes onsdag förmiddag den 29 september 

2010 (08:30 – 11:30). Eleverna delades in i slumpvis valda grupper om 5 personer, eleverna 

var för mig ej bekanta sedan tidigare och det var jag delade in grupperna. Totalt 6 grupper 

testade spelet i vardera 30 min. I ett enskilt grupprum där störningsmomenten var minimala 

fick de tillgång till spelet och till spelhandledningen. Eleverna observerades sedan när de 

spelade spelet och löpande anteckningar fördes över deras diskussioner. Efter att eleverna 

spelat spelet fick de enskilt besvara elevenkäten (se bilaga 3). Detta för att besvara den andra 

frågeställningen, vilken är elevernas inställning till spelet? Eftersom deltagarna alla var över 

femton år så efterfrågades ej föräldrarnas medgivande. Elevernas lärare hade i förväg 

informerat om att undersökningen skulle äga rum samt att allt deltagande var på frivillig basis. 

2.4 Analysmetoder 

För att analysera de löpande anteckningar som nedtecknats vid observationerna då eleverna 

spelade spelet så detaljstuderades och renskrevs elevcitaten på dator. Elevcitaten grupperades 

med avseende på likheter och tre dominerande kategorier av elevaktivitet kunde urskiljas. 

Dessa tre kategorier namngavs i efterhand. Till vardera kategori valdes sedan tre till fyra 

representativa elevcitat ut att pressenteras i tabellform. Vardera kategori gavs även en kort 

förklaring som redogör för kategorins fokus, fokuset förtydligar således kategorin för dig som 

läsare. Resultatet av observationen redovisas i resultatdelen i tabellform (se tabell 1). Även 

                                                 
1
 Det är de brickor som visas i facit som utgör spelet, så vill Ni göra ett eget Funktionsmemory så är det dessa 

brickor ni skall använda Er av. 
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längre elevkonversationer renskrevs och analyserades i sin helhet, se exempel ett till tre i 

resultatdelen. Dessa elevkonversationer är till för att tydligt belysa den matematiska 

diskussionen som uppstod eleverna emellan, se rubrik 3.1.4 i resultatdelen. 

 

 Enkätundersökningen sammanställdes först i tabellform och sedan i diagramform 

(cirkeldiagram) där procentuell fördelning av elevsvaren tydligt framgår. Cirkeldiagrammen 

skapades i programmet Excel. I de fall där eleverna svarat på frågorna med kommentarer så 

redovisas de mest frekvent återkommande kommentarerna med hjälp av representativa 

elevcitat.  Alla elevcitat kommer ej att redovisas. 
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3 RESULTAT 
Del ett av resultatet i mitt examensarbete är en produkt. Denna visas på bild i bilaga 4. Del två 

är resultatet av utvärderingen av spelet. Det är även resultaten av del två som ämnar att 

besvara frågeställningarna. Resultatdelen byggs upp utav två underrubriker vilka utgörs av 

frågeställningarna. Vid enstaka tillfällen så återges, om än mycket sparsamt, personliga 

åsikter. Detta för att försöka förmedla ett elevagerande som inte kan skrivas ned som citat.  

3.1 Vad karaktäriserar den matematiska diskussionen mellan eleverna vid 

spelandet av memoryt?  

För att belysa denna frågeställning används materialet från de observationer som gjordes då 

elever ur årskurs ett på ett IT/Media program på gymnasiet fick testspela spelet 

Funktionsmemory. Resultatet av observationerna kommer att redovisas på tre sätt: i 

tabellform, i löpande text och genom att återge hela elevkonversationer. Att citera hela 

elevkonversationer anser jag vara relevant för att belysa den matematiska diskussionen.  

 

Tabell 1 visar på tre olika kategorier av elevdiskussionen. Dessa tre kategorier är: samarbete, 

motivation samt matematiska begrepp. Varje kategori förtydligas i och med att fokuset 

preciseras. Fokuset beskriver således kategorin. Kategori ett är samarbete, denna kategori 

består av elevcitat där eleverna förklarar saker för varandra. Kategori två behandla motivation 

och fokus är på att eleverna vill att arbetet (spelandet) skall fortskrida samt positiva/negativa 

reaktioner från speldeltagarna som kan verka pushande eller nedtryckande för motivationen. 

Kategori tre handlar om elevernas användning av matematiska begrepp såsom funktion, graf, 

skräningspunkt, lutning, x- samt y-värde. I kategorin finns också elevcitat som visar på 

svårigheter som uppstår då elever saknar matematiska begrepp. Exempel på elevcitat ges ur 

vardera kategori, citaten är hämtade ur alla de olika testgrupperna utan inbördes ordning. 

Siffran inom parantes före varje citat är endast en numrering att hänvisa tillbaka till senare i 

arbetet.  Tabell ett visar de tre kategorierna med tillhörande fokus och representativa elevcitat. 

(Av praktiska skäl vid läsning av tabell ett så visas denna på nästföljande sida). 
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Tabell 1: Tabell ett återger hur elevdiskussionen såg ut eleverna emellan när de spelade 

Funktionsmemory 

 

Kategori 

 

Fokus Exempel på citat 

 

 

 

 

Samarbete 

 

 

 

 

 Eleverna förklarar 

för varandra. 

 

 

(1) ”Nej, jag fattar verkligen inte. Hur tänker 

du?” 

”-Ja men, titta på lutningen (eleven pekar). 

Linjen ska ju luta jättemycket men den är ju 

nästan rak. Så korten hör inte ihop” 

 

(2) ”Nej inte jag heller. Kan ni hjälpa oss?” 

(eleven vänder sig till det andra laget) 

 

(3) ”Nej men det här stämmer väl inte? 

 

 

 

Motivation 

 

 Eleverna vill att 

arbetet ska 

fortskrida 

 

 Positiva/negativa 

reaktioner 

(4) ”Nu är det er tur kom igen nu, vi har tre 

poäng, hur många har ni?” 

 

(5) ”y = 2x, det känns som en lätt funktion. Det 

här borde vi kunna!” 

 

(6) ”Va? Nej, jag fattar ingenting” 

 

(7) ”Precis! Vi säger att de hör ihop, vad bra vi 

är!” 

 

 

 

 

Matematiska 

begrepp 

 Användandet av 

matematiska 

begrepp såsom: 

 

              - Funktion 

              - Graf 

              - Skärningspunkt 

              - Lutning 

              - x- och y-värde 

 

 Avsaknad av 

matematiska 

begrepp 

 (8) ”Lutningen på grafen och funktionen, alltså 

siffran framför x, är inte samma. De hör inte 

ihop” 

 

(9) ”y = x +3 ska skära y-axeln i 3 inte i 2 som 

grafen visar” 

 

(10) ”y = x blir ju lika från båda hållen. Alltså 

om x = 3 så är y = 3 och det stämmer ju här i 

grafen. Så vi tror att korten hör ihop.” 

 

(11) ” Nej, jag vet inte eller jo jag vet men kan 

inte förklara 

 

3.1.1 Samarbete  

Eleverna diskuterade inom laget sina två kort och huruvida de hörde ihop eller inte, se 

elevcitat (1). Eleverna förklarade ofta för varandra inom laget hur de tänkte innan de 

redogjorde för sitt svar inför övriga elever. Det andra laget och domaren kunde vid dessa 

tillfällen alltid lyssna till denna diskussion. Det hände även vid flera tillfällen, då eleverna inte 

visste svaret, att de tog hjälp av det andra laget eller av den elev som agerade domare, se 

elevcitat (2). Elevcitat (3) passar inte riktigt in under samarbete men det visar på att eleven är 

uppmärksam på vad de andra säger vilket leder till bra diskussioner och samarbete. Ibland var 

konversationen trögare, då eleverna inte tycktes veta hur det skulle resonera. Domaren läste 

då upp det korrekta svaret varpå spelomgången avslutas. Det andra laget fick då ta upp två 
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nya kort, och spelet kunde fortsätta. Det hände även att eleverna etablerade längre 

konversationer, dessa exemplifieras under rubrik 3.1.4 Längre konversationer.  

 
3.1.2 Motivation 

Vid ett flertal tillfällen så stressade eleverna på varandra. De ville att spelet skulle fortskrida 

och de hade full koll på hur många poäng det andra laget hade. Vid enstaka tillfällen så  

gjorde eleverna uttryck för att de inte förstod och att de tyckte att det var svårt. Då minskade 

motivationen något och jag fick känslan av att de ville ge upp. Att det var svårt för vissa 

elever påvisas genom elevcitat (5) och (6) ovan. Även om citat (5) visar på en större 

motivation att vilja kunna än elevcitat (6). Det faktum att eleverna förklarar för och 

ifrågasätter varandra visar även det på motivation hos eleverna.  

 

3.1.3 Matematiska begrepp 

De matematiska begreppen som eleverna använde sig av var: graf, funktion, lutning, 

skärningspunkt, y-värde samt x-värde. När eleverna använde sig av dessa begrepp så var min 

uppfattning att de i de flesta fallen förstod varandra. Om inte så förklarade de ännu en gång 

och pekade ofta i figurerna för att bättre göra sig förstådda. Ibland hade de svårt att hitta de 

korrekta matematiska begreppen. En elev uttryckte sig så som i elevcitat (11) ” Nej, jag vet 

inte eller jo jag vet men kan inte förklara”. En elev sa även att ”men de hör inte ihop för det 

stämmer inte”. Dessa citat visar att eleverna saknar de matematiska begrepp som krävs för att 

uttrycka sig matematiskt. Det sist pressenterade citatet återges dock ej i tabell 1. 

 

Det märktes även att allteftersom spelandet fortlöpte i vardera testgrupp så använde sig 

eleverna mer och mer frekvent av olika matematiska begrepp. Om en elev använt till exempel 

ordet lutning så var det ofta så att en elev ur det andra laget använde sig av detta begrepp 

senare när denna fick tillfälle.   

 
3.1.4 Längre konversationer  

Under spelandets gång så uppstod flera längre diskussioner eleverna emellan. Exempel på 

sådana diskussioner återges nedan, se exempel ett till tre. Noteras skall att Elev 1 och 2 ej är 

samma elever i exemplen som följer. Dessa längre konversationer visar på både samarbete, 

motivation och förmåga att kunna/inte kunna uttrycka sig matematiskt hos eleverna. Efter 

varje exempel så sammanfattas detta kort i löpande text.  

 

Exempel 1 

Eleverna har fått upp ett blått kort med en förklaring och ett lila kort som visar en graf. Det 

blåa kortet beskriver hur Frida har köpt en ny moped (se bilaga 2 graf nr 9). Laget har fått upp 

rätt tillhörande lila kort som beskriver bensinförbrukningen. 

 

Elev 1: ”Men fem liter är ju 50 dl” 

Elev 2: ”Ja, och den drar ju två dl per mil för det står ju på kortet.” 

Elev 1: ”Nej men det här stämmer väl inte?” 

Elev 2: ”Jo, kanske. Om vi tänker att hon kör 10 mil då lär den väl dra 20 dl, alltså från 

50 dl till 30 dl?” 

Elev 1: ”Ja, så om vi går från noll till tio här (elev 1 pekar på x-axeln) då minskar ju 

bensinen från 50 dl till 30 dl här (elev 1 pekar på y-axeln). Ja du har ju rätt.” 

Elev 2: ”Då säger vi så, vi tror att korten hör ihop.”  

 

I exempel ett ovan så börjar diskussionen med att elev 1 gör enhetsomvandlingen liter till 

deciliter. Elev 2 kontrar med att mopeden drar två deciliter per mil. Elev 1 ifrågasätter 
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huruvida korten hör ihop vartefter elev 2 drar slutsatsen att på tio mil så drar mopeden 20 dl. 

Elev 2 drar slutsatsen att bensinen torde minska allteftersom Frida kör mopeden, denna 

tolkning kommer troligtvis från egna erfarenheter tagna ur verkligenheten. Elev 1, som inte 

ansåg att korten hörde ihop från början, kan då spinna vidare på detta och inser att om 

mopeden kör tio mil så minskar bensinen i bensintanken från 50 dl till 30 dl. Elev 1 kan 

konstatera att elev 2:s argument stämmer. Exempel ett visar även att elev 1 använder sig av 

visualiseringen av funktionen, det vill säga grafen, för att förklara för sig själv och för elev 2 

hur de två korten hör ihop. Elev 2 kan efter elev 1:s anförande konstatera att grafen och 

förklaringen hör ihop.  

  

Exempel 2 

Eleverna har fått upp ett lila kort som visar funktionen y = x + 3. De har plockat upp fel 

tillhörande blått kort som visar grafen till funktionen y = 0,5x. Elev 1 och 2 är i samma lag 

medan elev 3 är en utav de andra eleverna.  

 

Elev 1: ”Jag har inte en aning” 

Elev 2: ”Näe, inte jag heller. Kan ni hjälpa oss?” 

Elev 3: ”Om x = 1 så ska ju y = 4.” 

Elev 2: ”Vad sa du?” 

Elev 3: ”Om x är 1 så blir ju y 1+3=4 enligt funktionen. Alltså x =1 och y = 4. Och det   

stämmer ju inte med grafen.” 

Elev 1: ”Vadå stämmer inte?” 

Elev 3: ”Ja, alltså i grafen så är ju y = 0,5 om x = 1.” 

Elev 1: ”Jaha, men nu tror jag att jag förstår. Gör du?” 

Elev 2: ”Ja, grafen och funktionen hör inte ihop.”  

 

Elevdiskussionen i exempel två visar på samarbete och vilja att lära sig. Elev 1 konstaterar att 

h*n inte kan lösa frågan huruvida korten hör ihop eller inte, inte heller elev 2 anser sig kunna 

detta. De vänder sig till de andra eleverna som är med och spelar spelet. Elev 3, som i detta 

fall är domaren, tar sig an uppgiften och förklarar på ett korrekt sätt att de två korten ej hör 

ihop. Elev 3 fastslår först att x = 1 i funktionen y = x + 1 genererar y = 4.  Elev 3 säger sedan 

att x = 1 i den grafiska framställningen av en funktion ger y = 0,5. Eftersom y-värdena inte 

blir desamma för samma x-värde så konstaterar elev 3 att grafen inte är en illustration av den 

givna funktionen. Elev 1 och 2 instämmer.   

 

Exempel 3  

Eleverna har fått upp ett lila kort som visar en graf till funktionen y = 0,5x. De har fått upp det 

rätta blåa kortet som visar just y = 0,5x. 

 

Elev 1: ”y = halva x. Ja det ser ut att stämma.” 

Elev 2: ”Men vänta, jag fattar inte.” 

Elev 1: ”y är hälften av det värde x har. Och det stämmer om man tittar på grafen. Om 

t.ex. x = 4 så ska ju y vara 2, och titta här (elev 1 pekar på punkten (4,2)) det 

stämmer.” 

Elev 2:  ”Jaha, så om x = 6 så är y = 3? Och det stämmer ju med grafen också ( elev två 

pekar på punkten (6,3)).” 

Elev 1:  ”Precis! De hör ihop.” 

 

Exempel tre är ännu ett exempel som visar på samarbete eleverna emellan, elev 2 lär av elev 

1. Elev ett förklarar korrekt att y = 0,5x i ord betyder y = halva x. Elev 1 använder sedan den 
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grafiska illustrationen av funktionen och pekar på punkten (4,2) och förklarar att om x = 4 så 

ska y = 2, d.v.s. hälften av 4. Elev 2 visar sedan att denna har förstått elev 1:s förklaring 

genom att dra parallellen att om x = 6 så är y = 3 vilket stämmer med den grafiska 

framställningen av funktionen. Elev 2 pekar även ut punkten (6,3) på grafen.  

3.2 Vilken är elevernas inställning till spelet? 

Av det insamlade materialet så är det resultatet av elevenkäten som ligger till grund för att 

belysa och besvara denna frågeställning. Elevenkäten återfinns i bilaga 3. I figur tre till figur 

sex återges resultatet av några utav elevfrågorna i cirkeldiagramform, en fråga redovisas 

löpande i texten. Siffrorna som står intill vardera cirkelsektor anger antalet elever som angett 

detta svarsalternativ som sitt svar. Siffran i procent är svarsfrekvensen i procent. Totalt 30 

elever svarade på varje fråga. Det var inte någon elev som lämnade blankt svar på någon av 

frågorna. Resultatet visar att övervägande andel av eleverna ansåg att det var roligt att spela 

spelet och en stor majoritet av eleverna angav även att de fått repetera sina kunskaper i och 

med spelet samt att spelet skulle kunna fungera väl som ett repetitionsmaterial i skolan. Figur 

tre nedan illustrerar resultatet av elevsvaren i enkätundersökningens första fråga som gällde 

huruvida eleverna upplevde spelandet av Funktionsmemoryt som roligt.  

 

Elevernas uppfattning huruvia det var roligt eller inte att spela 

Funktionsmemory

0; 0%

8; 27%

5; 17%

17; 56%

Ja

Det kvittar om jag arbetar i boken eller spelar spel - matematik är
alltid roligt

Det kvittar om jag arbetar i boken eller spelar spel - matematik är
aldrig roligt

Nej

 
Figur 3: Procentuell fördelning av elevenkätsfråga nummer ett 

 

Av figur tre framgår det att ingen av eleverna angav att matematik är roligt oavsett vad för 

slags räkning det handlar om. Av de 30 elever som deltog så ansåg 17 av dessa att de var 

roligt att spela memoryspelet. Av de 13 elever som ansåg att det var tråkigt att spela spelet så 

angav 8 av dessa att detta inte hade något med spelet i sig att göra utan att matematik helt 

enkelt alltid är tråkigt, åtminstone då det gäller arbete i matematikboken eller matematikspel 

av något slag. 5 elever angav att spelet var tråkigt. Det var ingen elev som valde att 

kommentera fråga ett. Figur nummer fyra belyser den andra frågan i elevenkäten som gällde 

elevernas åsikter om huruvida de i och med spelet fått repetera sina kunskaper.  
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Elevernas uppfattning om huruvida de repeterat sina kunskaper genom 

spelet

23; 77%

7; 23%

Ja Nej
 

Figur 4: Procentuell fördelning av elevenkätsfråga nummer två 

 

Cirkeldiagrammet i figur fyra visar på att hela 77%, eller 23 av 30 elever, ansåg att de fick 

repetera sina kunskaper när de spelade spelet. Resterande sju elever ansåg dock att så ej var 

fallet. En elev som svarat nej på fråga två angav även som kommentar ”Inget jag har arbetat 

med tidigare” medan en elev som svarat ja på fråga två kommenterade ”ja, fast förstod inte så 

mycket”. Ytterligare en elev som svarat att denna i och med memoryt repeterat sina kunskaper 

angav att ”ja, det var roligt att repetera lite annorlunda”.  Figur nummer fem nedan återger 

elevsvaren på enkätfråga nummer tre. Eleverna tillfrågades huruvida spelet kan fungera som 

ett bra repetitionsmaterial i skolan.  

 

Elevernas åsikt om spelet kan fungera bra som ett repetitionsmatrial i 

skolan

26; 87%

4; 13%

Ja Nej

Figur 5: Procentuell fördelning av elevenkätsfråga nummer tre 

 

Cirkeldiagrammet i figur fem visar att 87 % av eleverna, eller 26 av 30 elever, ansåg att spelet 

skulle kunna fungera som ett repetitionsmaterial i skolan. Resterande 13 % ansåg att så inte 

var fallet. En elev som svarat ja på fråga tre skrev kommentaren ”Men då måste man nog göra 

det lite oftare”. Ytterligare en elev som svarat ja på frågan skrev ”Om man gått igenom det 

så”, noteras ska att det var denna elev som på fråga två angav att denna inte hade arbetat med 

funktioner och grafer tidigare. Av de elever som svarade att spelet inte skulle fungera väl som 

repetitionsmaterial i skolan så angav en elev att anledningen till detta var att ”vissa kan känna 

sig pressad”. Ytterligare en elev som svarat nej på fråga tre angav att ”lättare om man jobbar 

enskilt och får hjälp av lärare. Då lär man sig bättre”. Elevenkätsfråga nummer fyra ströks i 

resultatdelen. Resultatet av enkätfråga nummer fem återges ej i någon grafisk figur. På denna 
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fråga så angav 26 elever att spelreglerna var lätta att förstå, medan totalt 4 elever ansåg att så 

inte var fallet. Elevsvaren på enkätfråga nummer sex illustreras i figur sex. Denna fråga rörde 

svårighetsgraden på uppgifterna i spelet och huruvida nivån på dessa var för lätt, lagom eller 

för svår. 

Elevernas åsikter angående svårighetsgraden på uppgifterna 

4; 13%

20; 67%

6; 20%

För lätta Svårighetsgradenvar lagom För svåra
 

Figur 6: Procentuell fördelning av elevenkätsfråga nummer sex 

 

Figur sex visar att av de totalt 30 elever som besvarade enkäten så ansåg 20 av dessa att 

svårighetsgraden på uppgifterna i spelet var lagom. Av de resterande tio eleverna så angav sex 

att nivån på frågorna var för hög och fyra att nivån var för låg. Av de elever som angav att 

frågorna var för svåra så var fyra elevers kommentarer olika varianter av ”för svårt, jag har 

inte arbetat med sådant här tidigare”. 
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4 DISKUSSION 
Syftet med detta examensarbete har varit att tillverka ett spel, testa och utvärdera detta. 

Frågeställningarna som jag i resultatdelen ämnade att besvara och nu skall diskutera är: Vad 

karaktäriserar den matematiska diskussionen mellan eleverna vid spelandet av memoryt och 

vilken är elevernas inställning till spelet? Diskussionen disponeras efter fyra underrubriker. 

Dessa är: sammanfattning, tillförlitlighet, teoretisk tolkning och förslag till fortsatt forskning. 

I sammanfattningen har jag valt att summera de enligt mig viktigaste och tydligaste resultaten. 

 

4.1 Sammanfattning examensarbete 
Resultaten av mitt exmensarbete är dels en produkt och dels de resultat som utvärderingen av 

spelet resulterade i. Produkten kan ses på bild i bilaga 4. Min egen uppfattning av spelet som 

produkt är att jag är nöjd, både ur estetisk synvinkel och rent funktionellt. Spelet fungerade 

väl både som färdighetstränings- och repetitionsmaterial. Nedan ges en återblick av resultaten 

av observationen samt elevenkäten i löpande text innan vidare analys.  

 

I och med spelet så fick eleverna möjligheten att diskutera matematik vilket de också gjorde, 

detta var även spelets syfte. Elevdiskussionen som uppstod bearbetades och tre kategorier av 

elevcitat togs fram. Det var dessa tre kategorier som karaktäriserade elevdiskussionen: 

samarbete, motivation och matematiska begrepp. Eleverna hjälpte varandra till förståelse, 

motiverande varandra till att spela och använde sig av de matematiska begrepp som jag anser 

att man kan förvänta sig av en elev i skolår 9 (även om dessa elever faktiskt gick år 1 på 

gymnasiet). Resultatet av observationen visar även att några elever saknade begrepp för att 

kunna uttrycka sig. Vissa elever visade dock prov på bristande motivation. 

 

Elevenkäten visar att 56% av eleverna ansåg att det var roligt att spela spelet. Majoriteten 

(87%) ansåg även att spelet skulle kunna utgöra underlag för repetition av funktionsläran i 

skolan och 77% ansåg att de i och med spelet repeterat sina egna kunskaper. Ty de flesta av 

eleverna ansåg att spelreglerna var lätta att förstå samt att nivån på frågorna i spelat var på en 

lagom nivå drar jag slutsatsen att eleverna på egen hand skulle klara av att spela spelet. Jag 

som observatör bidrog inte med någon som helst form av spelhjälp under testspelandets gång.   

4.2 Tillförlitlighet  

Något få elever deltog i utvärderingen av spelet. Detta på grund av att utvärderingen endast 

var ett delmoment i examensarbetet. Det andra delmomentet var att tillverka spelet.  

 

Alla observationer skedde under samma förmiddag. Således fick vissa elever spela det första 

de gjorde på morgonen medan andra elever fick spela först den närmsta tiden före lunch. 

Detta kan ha inverkat på elevernas koncentrationsförmåga då denna enligt erfarenhet är som 

störst direkt på morgonen för att sedan minska tiden innan lunch. Jag bedömer min egen 

förmåga som observatör likvärdig under hela tiden, hade jag känt annat hade jag avbrutit. 

Eftersom jag förde löpande anteckningar under observationerna så spelar den mänskliga 

faktorn in som felkälla. Självklart kan jag ibland ha missat vad eleverna sagt varför man 

kunde ha önskat att konversationen eleverna emellan spelats in. Det hade varit intressant att 

göra undersökningen på elever ur skolår 9 som spelet är ämnat för istället för på elever som 

går på gymnasiet. Detta var dock inte aktuellt under den givna tidsperioden för 

examensarbetet.  

 

Det positiva med urvalet av elever på gymnasiet är att eleverna kommer från många olika 

grundskolor. Inte bara från en eller kanske två grundskolor som de hade gjort om 
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undersökningen hade gjorts på en, eller två grundskolor. Nackdelen kan vara att de elever som 

valt att gå IT/media programmet på gymnasiet inte anses, eller anses, vara 

matematikintresserade. Detta är dock en bedömningsfråga. Min teori är att jag sannolikt hade 

fått ett annat resultat om undersökningen gjorts bland elever på ett annat gymnasieprogram. 

Elever på naturvetenskapliga programmet betraktas enligt erfarenhet som 

matematikintresserade och resultatet hade säkerligen, till exempel, innehållit ett rikare 

matematiskt språk om undersökningen gjorts på detta program. Detta är dock en högst 

personlig åsikt. Det kan hända att man fått ett helt annat resultat bara genom att utföra 

undersökningarna på elever i en annan It/Media klass. Eftersom antalet elever som deltog i 

undersökningen var, enligt mig, något få så kan resultatet av undersökningen ej generaliseras.  

 

Beträffande elevenkäten så ströks en fråga i resultatdelen då jag efterhand inte kände att 

denna gav relevant information. 

4.3 Teoretisk tolkning 

Jag anser att jag i och med utvärderingen (observation och enkätundersökning) har lyckats 

besvara mina frågeställningar. Jag anser mig ha fått en bra bild av vad som karaktäriserar den 

matematiska diskussionen som uppstår då elever spelar spelet samt vad elevernas inställning 

till spelet är. Det bör dock betonas att resultatet endast gäller de elever som medverkade i 

utvärderingen av spelet. Elevunderlaget är allt för magert för att resultatet skall kunna 

generaliseras till att gälla alla elever oavsett förutsättningar och skola. För att diskutera den 

första frågeställningen som berör vad som karaktäriserar den matematiska diskussionen så har 

jag valt att analysera mina resultat i underrubriker och koppla dem till den litteratur som 

presenterades i litteraturgenomgången. Dessa underrubriker utgörs av de tre kategorier som 

redovisas i tabell 1; samarbete, motivation och matematiska begrepp. Analys av 

enkätundersökningen faller in under alla dessa tre underrubriker men kanske mest under 

rubriken motivation eftersom elevernas inställning till spelet, som i hög grad formas och 

utgörs av deras motivation, diskuteras.  

 

4.3.1 Samarbete 
Denna kategoris fokus utgörs av att eleverna förklarade för varandra. En ytterst personlig 

uppfattning är att många elever förstod bättre efter att de fått en situation förklarad för sig av 

en annan elev. Detta kan vara mycket användbart i skolan då elever kan behöva hjälpa 

varandra då lärarens tid inte alltid räcker till. Att förklara för andra hur något ligger till kan 

även bidra till ökad förståelse hos den eleven som förklarar då denna sätter ord på sina egna 

tankar. Emanuelsson m.fl. (2002) menar även att muntlig matematik bidrar till att utveckla det 

matematiska tänkandet samt att elever kan komma till rätta med olika missuppfattningar som 

finns genom att redogöra för sina egna tankar. Detta var även ett av spelets syften: att ge 

elever chansen att få syn på sina egna tankar. Det andra syftet med spelet var att eleverna 

skulle ges tillfälle att diskutera matematik vilket mina observationer tydligt visar att de också 

gjorde. Mina observationer visar även att eleverna var mycket duktiga på att förklara för 

varandra huruvida ett visst kortpar hörde ihop eller inte, se t.ex. exempel två s.12 och elevcitat 

(1) i tabell 1 s.10. Resultaten visar även att elever kunde förändra sitt tänkande allteftersom 

diskussionen fortlöpte, se exempel ett s.11, vilket stämmer överens med den uppfattning som 

Emanuelsson m.fl. (2002) har angående missuppfattningar. 

 

I de längre konversationerna som återgavs i resultatdelen (s.11ff) så kan man tydligt se hur 

eleverna lärde av varandra. Exempel ett visar tydligt hur elev ett och två med hjälp av 

varandra resonerar sig fram till ett korrekt svar. Exempel två och tre visar även de hur 

eleverna lär sig av varandra. Exempel tre är kanske det tydligaste där eleven som fått 
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sambandet mellan en funktion och en graf förklarat för sig efter förklaringen kan dra egna 

slutsatser och konstatera att funktionen och grafen faktiskt hör ihop. Att elever lär sig utav 

varandra genom att muntligt arbete med matematiken är något som Emanuelsson m.fl. (2002), 

Pettersen (2010) samt Grønmo och Rosén (1997) också ger stöd åt. 

 

4.3.1 Motivation 
Denna kategoris fokus utgörs av elevernas vilja att få arbetet att fortskrida samt andra positiva 

och negativa reaktioner som eleverna gav uttryck för. Enligt Holden (2005) så behöver 

eleverna någon form av belöning för att förbli motiverade. En typ av motivation menar 

Holden (2005) är när eleverna får visa upp sin kunskap. Vid spelandet av memoryt så får 

eleverna belöning i form av poäng när de kommit fram till rätt svar. Eleverna fick även 

redogöra för sitt svar inför det andra laget och på så vis visa upp sin kunskap. Att på detta sätt 

även visa upp sin kunskap för den andra eleven i samma lag kan även det fungera som 

belöning. Beträffande motivation så visar resultatet av observationerna att större delen av 

eleverna var motiverade under spelandets gång, se elevcitat (4) till (6) i tabell 1 s.10. Elevcitat 

(4) som lyder ”Nu är det er tur kom igen nu, vi har tre poäng, hur många har ni?” visar på att 

poängsystemet bidrar till motivation. Ett elevcitat, nummer (6), som lyder ”Va? Nej jag fattar 

ingenting” visar på bristande motivation hos eleven. Jag vill enligt erfarenhet poängtera att 

tävlingsmoment i undervisningen inte passar alla elever. Det kan vara detta som en elev 

syftade på när denna lämnade kommentaren ”vissa kan känna sig pressad” på elevenkätsfråga 

nummer tre. Poängsystemet och/eller tävlingsmomentet kan alltså även motverka 

motivationen. Motivationsaspekten kompletteras med att 57% ansåg att det var roligt att spela 

spelet och att 87 % ansåg att spelat skulle kunna fungera bra som ett repetitionsmaterial i 

skolan. Eleverna hade inga problem med att arbeta med memoryt i de 30 minuter som vardera 

testtid motsvarade. Malmer (2006) menar att laborativa inslag i undervisningen kan hjälpa till 

att förlänga elevernas annars korta koncentrationsförmåga. Spelet kan därför användas som ett 

avbrott i den ”vanliga” undervisningen. Svårigheten ligger enligt mig i att nå de elever som 

anser att matematik är tråkigt oavsett vilken undervisningsform det gäller. 

 

Att elever anser att de får repetera sina kunskaper är enligt mig positivt, motsatsen till detta 

vore att de inte hade någon som helst nytta av spelet. Om detta hade varit fallet så torde 

motivationen minska. 77% av eleverna angav att de i och med spelandet av spelet fått tillfälle 

att repetera sina kunskaper. Att eleverna ansåg att de inte repeterat några kunskaper skulle 

också kunna innebära att de helt enkelt fått nya kunskaper i och med spelandet, vilket enligt 

mig skulle vara mycket positivt. 

   

4.3.1 Matematiska begrepp 
Denna kategorins fokus utgörs av hur eleverna använder sig av matematiska begrepp eller 

avsaknaden av dessa. Med anledning av att 67% av eleverna angav i elevenkäten att nivån på 

frågorna i memoryt var på lagom nivå och 13% angav att frågorna var för lätta så kan man 

enligt mig anta att de begrepp som användes i uppgifterna var bekanta för de flesta av 

eleverna. Detta trots att många elever, till min förvåning, angav att de inte hade jobbat med 

funktioner och grafer tidigare. Enligt mig så erbjuder spelet Funktionsmemory eleverna goda 

möjligheter till färdighetsträning av många matematiska begrepp och uttrycksformer. Rosén 

(1996) menar att elever har svårt att förstå grafisk framställning. Min observation visade dock 

att eleverna använde sig av den grafiska framställningen när de skulle reda ut huruvida en graf 

och en förklaring hörde ihop. Detta visades genom att eleverna pekade i grafen samtidigt som 

de satte ord på sina tankar. Det ska poängteras att många elever dock hade svårt för att 

överföra en tolkning till en annan, se Pettersson (2008) och Rosén (1996). Pettersson (2008) 

menar dock att elever hellre hanterar grafer analytiskt än visuellt vilket jag inte anser att min 
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studie tydligt visar. Tvärtom så tog eleverna gärna stöd av de grafiska figurerna samtidigt som 

de förklarade hur de tänkte.  

 

Observationen av spelsituationen visar att spelet kan belysa några av övergångarna mellan 

olika representationsformer ur Javiermatrisen (Rosén 1996). Nedan återges de övergångar 

eleverna enligt mig får tillfälle att arbeta med, inom parantes förtydligas i vilket sammanhang 

övergången är aktuell.   

 Graf  tolkning  situation   (graf till förklaring) 

 Situation  skissning  graf   (förklaring till graf) 

 Graf  anpassning  Algebraisk uttryck  (graf till ekvation) 

 Algebraiskt uttryck  ritning  graf  (ekvation till graf) 

 

Att eleverna muntligt får arbeta med dessa bitar anser jag vara både mycket positivt och 

viktigt. Mycket av detta arbete sker enligt egen erfarenhet mestadels i böckerna. En rapport 

gjord av myndigheten för skolutveckling, NU 03 (2007), visar även att enskilt arbete faktiskt 

dominerar arbetet. Min undersökning har visat på att elever kan lära av varandra genom att 

diskutera matematiken och att muntlig matematik således är mycket viktig. Mitt resultat visar 

även på att eleverna har förmåga att diskutera matematik, även om vissa matematiska begrepp 

saknas ibland.  

 

Enligt mig så använder sig eleverna av de matematiska begrepp som man kan förvänta sig av 

en elev ur skolår 9. Min tolkning av Anderberg (1992), Lpo94 med tillhörande kursplaner 

(skolverket 2010a), samt den litteratur som finns på skola A och B är att man inte kan 

förvänta sig att eleverna ska använda sig av till exempel k-värde, m-värde eller benämningen 

riktningskoefficient. Istället för k-värde så använde en elev, se elevcitat (8), sig av 

benämningen ”talet framför x”.   

4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 

Jag har tillverkat en produkt i mitt examensarbete, och jag ser i och med utvärderingen inga 

hinder till varför jag inte skulle kunna använda detta i min framtida yrkesutövning. Snarare 

tvärt om så känner jag att jag har fått mycket positiv respons från eleverna. Det skulle vara 

intressant att undersöka huruvida elever som haft tillgång till och använd spelet i 

undervisningen har bättre, sämre eller likvärdiga resultat på de prov som utförs inom ramen 

för funktionsläran. Kan spelet kanske t.o.m. fungera som ett inlärningsredskap och inte bara 

ett material som främjar repetition? I vilken utsträckning kan elever lära sig nya saker när de 

spelar spelet? Pettersen (2010) menar ju att diskussion faktiskt är ett extra kraftigt verktyg för 

inlärning.  I den utvärdering som Selander (2006) gjorde visar att 47 % av eleverna ansåg att 

de lärde sig något nytt i och med att spela spelet. Även Rydh (200) och Griffiths (1995) menar 

att lek och spel kan främja inlärningen, se Selander (2006). Huruvida detta är möjligt med 

spelet Funktionsmemory vore intressant att ta reda på. Om så är fallet kan jag tänka mig att 

använda mig av spelet inte bara för färdighetsträning utan då även i inlärningssyfte i min 

framtida lärarroll. Det vore även intressant att komplettera denna studie med lärares 

uppfattning av spelet.   

 

Ett tips vid tillämpning av spelet är att man som lärare kan ändra svårighetsgraden i frågorna 

efter behov, om man då väljer att göra en egen version. Man kan även efter behov reglera 

antalet brickor som man inkluderar vid spelandet. Desto fler brickor desto längre tid tar spelet. 

Man skulle även kunna utveckla förklaringar till varför/varför inte varje par hör/inte hör ihop, 

som ett tillägg till facit. Det finns som sagt mycket kvar att jobba med. Det är detta som jag 

tycker är så fascinerande med läraryrket, man blir aldrig färdiglärd!   
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 Bilaga 1 

Spelhandledning 
Detta är en spelhandledning till spelet Funktionsmemory. Spelet spelas som ett klassiskt 

memory. Det finns olika typer av par. Ett lila kort ska kombineras på korrekt sätt med ett blått 

kort. De lila korten utgör bilder på grafer medan de blå korten utgör bilder på funktioner, 

förklaringar eller ja/nej kort. De blå korten delas upp i de tre olika kategorierna; funktioner, 

förklaringar och ja/nej kort innan spelet börjar.  

  

Kommentar: Om man vill att spelet ska ta längre tid så kan man strunta i att dela upp de blå 

korten i olika kategorier. Då blir det sannolikt fler par som inte hör ihop som eleverna får 

upp.  

 

Spelet kan spelas på två olika sätt. 

 

Alternativ ett: 

Ni spelar två och två, två eller flera lag kan spela samtidigt. En person agerar domare som 

läser upp de korrekta svaren och ansvarar för poängställningen.  

 

1) Bestäm vilket lag som skall börja samt spelordning för övriga lag. 

2) Lag ett tar först upp ett lila kort och tittar på det, därefter tar de upp ett blått kort.  

Kommentar: Först efter att ha tittat på det lila kortet kan eleverna avgöra ur vilken 

kategori som de ska välja det blåa kortet ur. 

 

3) Diskutera inom laget, så att de andra hör, huruvida de två korten utgör ett par  

(d.v.s hör ihop) eller inte. 

Kommentar: här är det viktigt att de andra eleverna inte lägger sig i utan låter det lag 

som dragit de två korten redogöra för sina tankar och sitt svar. 

 

4) Redogör klart och tydligt för erat svar för de andra som spelar.  

5) Nu får de övriga spelarna, inkl. domaren, inflika med egna tankar och idéer.  

 (lag etts svar förblir oförändrat.) 

6) Domaren läser upp det korrekta svaret.  

Kommentar: Domaren ska inte titta på svaret i förväg. Detta för att han/hon med ska få 

en chans att bilda sig sin egen uppfattning om svaret och på så sätt även han/hon lära sig 

av spelet.  

 

7) Lag ett får poäng om de har svarat rätt. Om lag ett har konstaterat att korten inte hör 

ihop och detta är korrekt läggs korten tillbaka och laget får poäng. Hör korten ihop och 

detta har konstaterats så läggs paret åt sidan. Om korten hör ihop men detta har 

dementerats av laget så läggs korten tillbaka. 

Kommentar: Vill man göra det extra svårt så kan man efter varje gång man lägger 

tillbaka kort bland om dem igen. Om man inte blandar om, ha ögonen med er! Om man 

inte vill så är det inte nödvändigt att räkna poäng. Man kan spela bara för att repetera 

och för att lära sig om funktioner och grafer.  
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Det lag som har flest poäng när alla kort är slut vinner.  

 

Alternativ två: 

Samma spelgång som alternativ ett fast ni spelar en mot en. Flera personer kan spela mot 

varandra samtidigt. En person agerar domare.  

 

Kommentar: Detta spelsätt går kanske lite fortare men det blir sannolikt mindre diskussion.  

 

Det lag som har flest poäng när alla kort är slut vinner.  
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Bilaga 2  

Facit till Funktionsmemory 
 

Vilken funktion illustrerar grafen?
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Vilken funktion illustrerar grafen?
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y = x + 3 

Vilken funktion illustreras av denna 

graf?

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7

x - värden

y
 -

 v
ä
rd

e
n

  
Vilken graf illustreras av denna 

funktion?

f(x) = 2x
f(x) = - 0,5x + 1 

Vilken funktion illustrerar grafen?

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

x - värden

y
 -

 v
ä
rd

e
n

  
Vilken graf illustreras av denna 

funktion?

f(x) = 0,5x
f(x) = -2x + 2 

4 

5 

6 



 25 

Vilken funktion illustrerargrafen?
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y = x - 3 
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Funktionen f(x) har 

riktningskoefficienten -3 och 

skär y-axeln vid y = 11,  

d.v.s. m = 11.  

 

Hitta grafen som illustrerar 

denna funktion.  
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Vilken förklaring illustrer grafen?
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På marken har någon lagt ut 50 

äpplen till rådjuren. De är 

hungriga och en rådjursfamilj 

äter snabbt upp alla äpplena. De 

äter 5 äpplen per minut.  

 

Hitta den graf som illustrerar hur 
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allteftersom tiden, x min, går.  
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abonnemang. Utöver den fasta 

månadsavgiften så får hon betala 

10 kr för varje film hon laddar 

hem.  

 

Hitta den graf som illustrerar hur 

Saras totala månadskostnad, y 

kr, ökar ju fler filmer, x stycken, 

hon laddar hem.  

Vilken förklaring illustrerar grafen?
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Punkterna (2,4), (0,6) och (-1, 7) 

ligger på en rät linje.  

 

Hitta grafen där punkterna ovan 

finns på linjen.  

10 
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 Illustrerar denna graf en funktion?
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JA 

 
Detta är en funktion 

därför att … 
 

 
Illustrerar denna graf en funktion?
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NEJ 

 
Detta är ingen funktion 

därför att … 
 

 
Illustrerar denna graf en funktion?
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JA 

 
Detta är en funktion 

därför att … 
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Illustrerar denna graf en funktion?
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Illustrerar denna graf en funktion?
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NEJ 

 
Detta är ingen funktion 

därför att … 

 

 

JA 

 
Detta är en funktion 

därför att … 
 

Vilken förklaring illustrerar grafen?
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Peter betalar 150 kr i fast 

månadsavgift på sitt 

telefonabonnemang. Utöver 

denna avgift betalar han 1,50 kr 

per minut som han ringer. 
 

Hitta den graf som illustrerar hur 

hans räkning , y kr, ökar 

vartefter minuterarna, x min, han 

pratar ökar.  

16 
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Bilaga 3  

Elevenkät 
 

Elevenkät – Funktionsmemory 
Undersökningen är fullständigt anonym. 

Tack för din medverkan! 

 

1. Var det roligt att spela spelet? 

 

□ Ja 

□ Det kvittar huruvida jag arbetar i boken eller spelar spel – matematik är alltid roligt. 

□ Det kvittar huruvida jag arbetar i boken eller spelar spel – matematik är aldrig roligt. 

□ Nej 

 
  

2. Känner du att du har fått repetera dina kunskaper i och med spelet? 

 

□ Ja 

□ Nej 

 

Kommentar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Tror du att spelet kan fungera bra som ett repetitionsmaterial i 

matematikundervisningen?  

 

□ Ja 

□ Nej 

 

Kommentar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Anser du att laborativt material/”annat material än boken” är nödvändigt i skolan för 

att variera matematikundervisningen? 

 

□ Ja 

□ Nej 

 

Kommentar: 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Spelreglerna var 

 

□ Lätta att förstå 

□ Svåra att förstå 

 

 

6. Uppgifterna i spelet var  

 

□ För lätta 

□ Svårighetens var lagom 

□ För svåra 
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Bilaga 4 

Funktionsmemory 

 

 

 
 
Figur 7: Bild av spelet Funktionsmemory. Alla spelkort är ej med. 


