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Sammanfattning:  

 

Mina syften med uppsatsen är att med hjälp av ett test se om eleverna, i årskurs 1 på 

gymnasiet besitter de kunskaper inom matematik som står beskrivet i Lgr11 för skolår 9 samt 

att se om ett matematikspel kan öka elevers kunskaper och motivation. 

 

Genom att på 50 elever göra 2 tester med ett intervall på 2 veckor, där 24 av de 50 eleverna 

fått använda ett matematikspel för att se om kunskapsförbättring uppnåtts. Det första testet har 

även använts för att få en inblick i hur elevernas matematikkunskaper är. En 

enkätundersökning om matematikspelet gjordes av de eleverna som använt spelet. 

 

Resultatet visade att eleverna som använt spelet gjorde en större progression än de elever som 

inte haft tillgång till spelet. Eleverna hade inte kunskaper som det krävs att de ska besitta 

enligt Lgr11 för skolår 9. De flesta elever var positivt inställda till matematikspelet. 

 

Resultatet av studien stöds av litteratur då flertalet författare menar att om man som pedagog 

kan hitta andra former än läroböckerna kan detta öka motivationen till lärande. 
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1 INLEDNING 
Under min egen skoltid har jag vid flertalet tillfällen fått erfara att den kunskap som jag 

tillägnat mig snabbt försvunnit efter det att den har prövats vid t.ex. ett läxförhör, prov eller 

större tentamen. Detta tror jag inte är något unikt just för mig utan jag tror att det finns många 

med mig som varit med om liknande. Mitt examensarbete är inte tänkt att svara på frågan 

varför det är på detta sätt utan istället finna ett arbetssätt som kanske kan avhjälpa denna 

glömska. Jag anser att om man är motiverad och med lust och glädje lär in ett nytt moment så 

kommer man bättre både att ta in det men även att minnas det man just lärt sig.  

 

Enligt min erfarenhet så anses matematikundervisningen som enformig av både lärare och 

elever som jag arbetat tillsammans med under mina VFU perioder. Eleverna räknar tal efter 

tal, sida efter sida, bok efter bok. Detta sätt att lära ut fungerar troligtvis bra för de flesta 

elever, då de flesta elever tar sig igenom grundskolan med minst ett godkänt betyg i 

matematik (Utbildningsstatestikenheten 2011). Men skulle man kunna få eleverna till att bli 

lite mer koncentrerade och intresserade under matematiktimmarna? 

 

Jag tror att många av dagens femtonåringar skulle uppskatta ett matematikspel där lite av ett 

tävlingsmoment finns med men också är ett spel där möjligheten att spela ensam även finns. 

Jag var under min skoltid, och är fortfarande, en tävlingsmänniska varför jag finner 

inspiration till att tillverka ett spel. Jag vill se vad det kan göra för ungdomar i dagens skola 

som så många gånger desperat söker efter ett annat sätt att få lära sig på.  

 

I mitt examensarbete tillverkade jag ett brädspel med matematikfrågor på en kunskapsnivå 

anpassad för kunskapskravet E i skolår nio. Tanken är att elever som spelar spelet skall 

tillägna sig kunskaper genom att lära av varandra samt få chansen att repetera den kunskap de 

redan lärt sig, via den ordinarie matematikundervisningen, på ett annorlunda sätt.   

 

Inledningen är indelad i fyra underrubriker – bakgrund. matematiska begrepp, 

litteraturgenomgång, PISA och TIMSS - två internationella studier och Syfte och 

Frågeställningar 

Bakgrund, som ger information om vad som skolverket vill att eleverna ska ha gått igenom 

från grundskolan, det står även beskrivet vad lärarna ska bedöma för förmågor då omdömen 

och betyg skall ges. Matematiska begrepp, som ger en beskrivning på och vad eleverna ska ha 

tagit i innan de slutar grundskolan. Under rubriken litteraturgenomgång beskrivs vilka fakta 

som läggs fram i litteraturen inom det aktuella området. I PISA och TIMSS – två 

internationella studier finns beskrivet 2 stora studier där matematikkunskaper presenterats. 

Till sist finns syfte och frågeställningar, där mitt syfte till min undersökning presenterats och 

vilka frågeställningar som ämnas bli besvarade. 

1.1 Bakgrund 

I det centrala innehållet för matematik står beskrivet om sex olika områden, i vilka eleven 

skall besitta grundläggande kunskaper för att i slutet av det nionde skolåret nå målen för 

betyget E (godkänt). Dessa sex områden är: taluppfattning och tals användning, algebra, 

geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändring samt problemlösning. 

Uppdelningen av det centrala innehållet i dessa sex underrubriker är densamma i alla skolår, 

från skolår ett till och med skolår nio. Det centrala innehållet finner alltså pedagogen vad hon 

ska undervisa om.  

                                                                                                                       (Skolverket 2011a) 
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Förmågorna är de som ska bedöms när det kommer till betyg. Dessa förmågor är:  

 hur eleven formulerar och löser olika matematiska problem  

 vilka strategier som väljs, 

 användningen och analyseringen av matematiska begrepp,  

 hur eleven väljer metoder för att lösa olika rutinuppgifter,  

 om eleven kan föra matematiska resonemang och elevens förmåga att muntligt samtala 

om och resonera kring frågeställningar/beräkningar och slutsatser 

(Skolverket 2011a) 

 

För att nå ett E på betygsskalan så skall dessa förmågor behärskas på ett enkelt och på ett i 

huvudsak fungerande sätt. Kunskaperna som eleven tillägnat sig skall vara grundläggande.  

Föreskrifterna om kunskapskrav för grundskolans ämnen kan man för matematik läsa att 

eleven för betyget E skall:    

 

 Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. 

 Bidrar till att formulera enkla matematiska modeller. 

 Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och kan använda dessa i 

välkända sammanhang. 

 Kan välja och använda i huvudsak fungerande matamtiska metoder och göra 

beräkningar inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband 

och förändring med tillfredsställande resultat. 

 Kan använda symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra 

matematiska uttrycksformer. 

                                                                                                            (Skolverket 2011a) 

1.2. Matematiska begrepp 

I förra avsnittet konstaterades det att det är sex matematiska begrepp som styr undervisningen 

(Skolverket 2011a). I det spel som producerats inom ramen för detta examensarbete har dessa 

begrepp uppmärksammats och prioriterats. Dessa utgör även rubrikerna i spelet. Nedan 

förklaras allmänt vad som menas med dessa begrepp och vad eleverna förväntas ha haft med i 

sin undervisning.  

 

1.2.1 Taluppfattning 

Med taluppfattning menas en persons övergripande förståelse för tal och operationer 

parat med färdigheter, förmåga och lust att använda denna förståelse på olika sätt som 

underlag för beslut och för att utveckla effektiva och användbara strategier för att använda tal 

och operationer (Reys m.fl. 1995). En god taluppfattning är att personen kan värdera storleken 

och rimligheten av ett tal Genom studier menar författaren att med en god taluppfattning kan 

elever öka sin matematiska kompetens och med det sätta in matematiken i vardagen, på detta 

sätt kommer även eleven se meningsfullheten med matematik då hon kan lösa olika 

matematiska situationer. Det finns studier som visar att elever som gör bra resultat på proven 

ibland kan ha dålig taluppfattning då prov ofta är gjorda så att elever med goda mekaniska 

räknesätt och som kanske inte riktigt förstått helheten, skriver goda resultat (Sowder, 1992).  

 

Eleverna ska sammanföras med reella tal och egenskaperna samt deras användning i 

matematiska och vardagliga situationer. Eleverna ska även ha läst om olika beräkningar ifrån 

ett historiskt och kulturellt sammanhang. Även små och stora tal i potensform skall behandlas. 

Eleverna ska kunna göra beräkningar med tal i bråkform och i decimalform, dessa ska 

behärskas i huvudräkning, överslagsräkning samt vid skriftlig räkning. Rimlighetsbedömning 

ska behandlas så att eleverna ska kunna använda det i sin vardag (Skolverket 2011a). 
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1.2.2 Algebra 

Undvall, Olofsson, Forsberg (1998) beskriver algebra som uttryck som innehåller bokstäver. 

Detta ingår i ekvationsräkning eftersom man måste kunna räkna med obestämda variabler för 

att lösa ut ekvationer. Vidare menar de att vanliga miniräknare oftast inte kan räkna med 

bokstäver(Ibid.). Algebra är således någon som elever ska behärska på egen hand.  

 

Här ska eleverna känna till innebörden av variabelbegreppet och användning av dessa i 

algebraiska uttryck, formler och ekvationer begreppet funktion, kunna tolka och räkna med 

enkla funktioner. De ska även kunna använda algebraiska uttryck, ekvationer och formler i 

relevanta situationer. Till sist ska de kunna lösa ekvationer  

                                                                                                                       (Skolverket 2011a). 

 
1.2.3 Geometri 

Geometri är ett område inom matematiken där det rumsliga sambandet prioriteras. Olika ytors 

och kroppars egenskaper som bestäms via olika matematiska lagar. Inom geometri lyfts även 

vinklars förhållanden till varandra upp. 

                                                                                                                               (Kevius 2012) 

 

Här är elevernas mål att förstå relationen mellan geometriska objekt. Förstå och räkna med 

skala. Behandla likformighet och symmetri. Eleverna ska kunna beräkna area, volym, och 

omkrets samt kunna behärska enhetsbyten av dessa. De ska förstå och kunna argumentera för 

varför geometriska satser och formler ser ut som de gör. Till sist ska även eleverna kunna 

ange namn och hur olika rumsgeometriska kroppar ser ut. 

                                                                                                                        (Skolverket 2011a) 

 

1.2.4 Sannolikhet och statistik 

Sannolikhet är hur stor chansen eller risken är att något kommer att hända (Stockholms Stad 

2011). Detta bestäms mellan 0 och 1. Talet 0 betyder att det inte finns någon chans medans 

talet 1 betyder att det sker i alla fall. Sannolikhet beräknas genom att man tar antal gymsanna 

utfall/antal möjliga utfall. I många fall översätter man det till procent, då multipliceras 

chansen med 100 och hamnar således mellan 0 procent och 100 procent. 

 

Statistik är insamling av data som bearbetats på olika vis. Ofta kan data redovisas i olika slags 

diagram Exempel på dessa diagram är cirkeldiagram, stapeldiagram och linjediagram. Ofta 

kan ett medelvärde eller medianvärde beräknas.  

                                                                                               (Svenska akademins ordbok 2012) 

 

Eleverna ska behandla likformig sannolikhet och metoder för att kunna använda dessa i 

vardagliga situationer. Hur tabeller, grafer och diagram skall tydas. Lägesmått och 

spridningsmått skall även behandlas och förklaras har de används vid statistiska 

undersökningar. Till sist ska eleverna lära sig metoder för att kunna bedöma risker och 

chanser vid statistiskt material. 

                                                                                                                        (Skolverket 2011a) 

 
1.2.5 Samband och förändring 

Med begreppet samband inom matematiken menas hur olika tal är förknippade med varandra 

när man tittar i grundskolans senare dels kurslitteratur. Här förklaras exempelvis hur bråktal, 

procent och decimaltal har för samband. Även förståelsen av samband mellan olika enheter. 
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Vad gäller det begreppen samband och förändring ska eleverna förstå och genomföra olika 

procentberäkningar. Exempel på procentberäkning är räkna ut delen, räkna ut det hela och 

räkna ut hur många procent något är. De ska även kunna använda vardaglig procentberäkning. 

De ska veta skillnaden på procent, procentenheter och promille och vara bekant med 

förändringsfaktor och hur det används. De ska även tas upp räta linjens ekvation och hur 

funktioner används för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband. 

                                                                                                                        (Skolverket 2011a)     

 
1.2.6 Problemlösning 

På Linköping Universitets (2012) hemsida beskrivs problemlösning som ”Inriktad mot ett 

givet mål, målet är att generera lämpliga svar, och sedan välja ett av dessa” . 

 

Inom problemlösning ska eleverna behandla strategier för vardaglig problemlösning samt 

välja bra metoder för att komma fram till lösningar. Eleverna ska även behandla vardagliga 

matematiska formuleringar och frågeställningar, både i situationer och i olika ämnesområden.   

                                                                                                                        (Skolverket 2011a) 

1.3 Litteraturgenomgång 

Aasa m.fl. (1995) menar att elever behöver goda matematikkunskaper och att det krävs 

konkreta laborativa material för att uppnå detta. Detta skulle kunna leda fram till en bättre 

förståelse för begrepp, modeller och samband inom matematiken. Men för att det ska fungera 

krävs att det finns laborativt material på skolans matematikinstitution. I Malmer (1997) står 

det att läsa att många moment inom matematiken lämpar sig för likväl ensamarbete som 

grupparbete. Genom att låta eleverna arbeta på varierande sätt kan man ta vara på 

kompetensen som finns i en viss klass. Inom ramen för grupparbeten kan även elever som 

besitter en större kunskap eller redan har arbetat igenom aktuellt område hjälpa kamraterna. 

På detta sätt får de både repetition samtidigt som de avlastar läraren (Malmer, 1997). Malmer 

(2006) menar att om det finns laborativa inslag under kunskapsförmedlingen, som 

gruppuppgifter ofta har, så kommer detta medföra att undervisningen blir roligare. I och med 

detta så kommer koncentrationsförmågan att förlängas. Hon skriver även att omväxling och 

stimulans behövs för att täcka elevernas behov och därtill erhålla bra förutsättningar för 

lärande (ibid.). 

 

En typ av omväxlande arbete kan vara att muntligt träna sig i matematik. Nyström & Palm 

(2001) skriver i sin artikel om vikten att som lärare bedöma eleverna på andra sätt än med 

skriftliga prov. Vidare menar författarna att muntlig kommunikation ger eleverna andra 

möjligheter att visa sina kunskaper (Ibid.). Nyström & Palm (2001) menar även att muntliga 

bedömningssituationer även ger tillfälle för lärande. Även Emanuelsson m.fl. (2005), 

beskriver språkets betydelse för matematiken. Författarna menar att det är varje lärares 

uppgift att stärka elevernas språkutveckling. Genom att bidra till att eleverna får ett ökat 

matematiskt ordförråd ger man dem möjlighet till att kommunicera och på så sätt utveckla sitt 

matematiska tänkande (Ibid.). Att tala matematik menar Emanuelsson m.fl. (2005) kan hjälpa 

eleverna att komma till rätta med eventuella missuppfattningar och ändra sitt tänkande, detta 

genom att eleverna många gånger själva hör att det de säger inte är korrekt. Genom att låta 

eleverna ”tala matematik” och resonera kring olika lösningar så menar Emanuelsson m.fl. 

(2005) att eleverna kan utvecklas mot att själva kunna bedöma huruvida gjorda beräkningar är 

korrekta eller inte. Löwing & Kilborn (2008) skriver att kommunikation mellan två elever 

kräver att de har ett språk som tillåter denna typ av samverkan. Om inte så är 

diskussionsövningar intet givande för somliga elever (Ibid.) Dock så skriver Kilborn (2003) 
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även om det motsatta att man i vissa kulturer anser att elever lär sig matematik bäst genom att 

vara passiva och istället för att samtala med varandra istället ägnar sig åt att lyssna.  

 

Vad gäller undervisningen så skriver Skolverket i sin rapport om läromedel på gott och ont 

(Skolverket 1993). Författarna av rapporten menar att leken har stor plats i matematiken i de 

lägre åldrarna medan undervisningen blir mer styrd av läroboken i de senare skolåren. Vidare 

menar de att de kan vara bra att jobba utifrån ett läromedel men att man som pedagog måste 

våga använda annat material (Ibid.).  I rapporten, som heter Lustfyllt lärande – med fokus på 

matematik, kan man fortsatt läsa om att en allt för ensidig läroboksanvändning kan leda till att 

elever tar avstånd från matematiken (Skolverket 1993). Genom undervisning i matematik ska 

eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda 

matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Skolverket 2011a). 

 

En annan del av matematiken är den så kallade färdighetsträningen. Kilborn (2003) beskriver 

hur t.ex. musik och idrottsframgång fås av att enträget repeterande. Kilborn (2003) menar att 

denna repetition, färdighetsträningen, även är ett viktigt inslag i matematiken. Han betonar att 

det är viktigt att göra densamma rolig och intressant för eleverna så att den inte blir ”själlös” 

eller ”sida upp och sida ned” räknande (Ibid.). Kilborn (2003) refererar till Nilsson (2003) 

som i sin artikel beskrev färdighetsträning som just själlös och som ett mekaniskt räknande. 

 

Maltén (1999) beskriver Bruners representationsteori och hur det är den inre motivationen 

som utgör vår drivkraft. Han menar att det finns fyra motiv till att lära. Dessa fyra motiv är 

motiv nyfikenhetsmotivet, kompetensmotivet, identifikationsmotivet och 

ömsesidighetsmotivet. Med nyfikenhetsmotivet menas att när man är nyfiken på något blir det 

mer intressant och att motivationen att lära blir större. Med kompetensmotivet menas att 

motivationen att lära kan höjas då man känner att man blir mer kompetent. Med 

identifikationsmotivet menas att det gäller ens värderingar och med det höjs motivationen att 

lära. Till sist ömsesidighetsmotivet som kan beskrivas som en strävan till social gemenskap.     

Bruner menar att det är lärarens uppgift att skapa goda inlärningsförutsättningar genom att till 

exempel sätta igång, hålla igång och hålla rätt kurs på lektionerna (Maltén 1999). Hedin & 

Svensson (1997) menar att en motiverad elev inte bara gör skolarbetet, utan även oftare och 

på ett sätt som gynnar inlärningen. Vidare menar författarna att en motiverad elev tenderar att 

ha mer kvalité i sitt lärande och att den inre motivationen på ett psykiskt plan bidrar till ökad 

studiekvalité för eleven. Maltén (1999) menar även att den gamla sortens skola passiviserar 

eleverna istället för att skapa en aktiv, självständig och ansvartagande medborgare.  

1.4 PISA och TIMSS – två internationella studier 

PISA
1
 är internationella studier som utförs av OEDC

2
 och dess medlemsländer. PISA syftar 

till att kartlägga hur väl 15-åriga elever är rustade att möta framtiden på tre plan: läsförståelse, 

matematik samt naturvetenskap. PISA mäter kunskaper som har betydelse för vuxenlivet och 

som är vardagsrelaterade. Studien utförs var tredje år. Antalet länder som deltar i PISA 

undersökningarna varierar, vid senaste studien år 2009 så deltog 66 länder. TIMSS
3
 är även 

det en internationell studie som undersöker elevers kunskaper inom matematik och NO i 

skolår 4 och 8. TIMSS initieras av IEA
4
, en organisation som jämför länders skolsystem 

världen över. TIMSS genomförs vart fjärde år och ca 60 länder deltar. 

                                                 
1
 PISA står för Programme for International Student Assessment  

2
 OECD står för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

3
 TIMSS står för Trends in International Mathematics and Science Study 

4
 IEA står för The International Association for the Evaluation of Educational Achievement 
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(PISA (Skolverket 2011b), TIMSS (Skolverket 2011c)) 

 

Rubriken för 2009 års PISA undersökning löd Sverige tappar i både kunskaper och 

likvärdighet (skolverket 2011b). Denna internationella studie visar på att svenska 15-åriga 

elevers resultat i matematik har försämrats. År 2003 så presterade svenska elever i PISA 

undersökningen över genomsnittet medan resultaten i 2009 års studie är genomsnittlig 

(Skolverket 2011b). Samma studie visar även att de svaga eleverna har blivit allt fler och att 

skillnaden mellan svaga och starka lever har blivit allt större när det gäller läsförståelse 

(ibid.).   

 

Under våren 2011 deltog Sverige för fjärde gången i TIMSS-studien med elever från skolår 4 

och 8. Resultaten från denna undersökning publiceras först i december 2012. Resultat från 

2007-års studie visar dock på att svenska elever ligger under genomsnittet i både skolår 4 och 

i skolår 8 (Skolverket 2011c). Samtidigt kan man se att resultaten från föregående TIMSS 

studie (år 2003) har minskat i både matematik och naturvetenskap (ibid.). I skolverktes 

pressmeddelande (Skolverket 2011c) kan man fortsatt läsa att andelen svenska elever i skolår 

8 som inte når upp till de mest grundläggande kunskaperna i matematik mer än fördubblats 

enligt TIMSS-studien. Mer preciserat så nämns det även i pressreleasen att svenska elever är 

bättre på statistik och sannolikhet än i algebra och geometri. Även resultaten i taluppfattning 

och aritmetik är bättre än de två sistnämnda områdena. (Skolverket 2011c)  

1.5 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att tillverka en produkt, ett brädspel som behandlar alla de 

områden i matematiken vilka eleverna skall besitta grundläggande kunskaper inom. Spelets 

syfte är att fungera som ett kontrollverktyg för att se om ”man” har tillräckliga kunskaper för 

kunskapskravet E i slutet av skolår nio. Spelet kan t.ex. Fungera som ett led i repetitionen 

inför nationella proven i matematik i skolår nio. Syftet med examensarbetet är även att 

kartlägga vilka kunskaper en grupp elever i gymnasieskolans första år har innan samt efter att 

de använt sig utav spelet under en längre period. Arbetet syftar även till att ta reda på 

elevernas allmänna inställning till spelet och dess värde inom ramen för skolarbetet.   

 

Följande frågeställningar ämnas att besvaras i detta examensarbete: 

 

1) Hur mycket av de kunskaper som det står i Lgr11 att eleverna ska ha med sig från 

grundskolan kommer de ihåg, när de väl börjar på gymnasiet?  

 

2) Kan man med ett matematikspel öka elevernas kunskaper för att uppnå målen som 

finns för årskurs 9? 

 

3) Kan man med ett matematikspel öka elevers motivation i skolämnet matematik? 

 

2 METOD 
Metoddelen är uppdelad i fyra underrubriker - urval, datainsamling, procedur och 

analysmetoder. Under rubriken urval står att läsa om hur försökspersonerna, frågorna i förtest, 

eftertest och spel valdes ut samt hur frågorna i enkätundersökningen utformades. 

 Inom ramen för underrubriken Datainsamling står beskrivet hur proceduren gick till då all 

data från eleverna togs. Procedur, innefattar hur spelet togs fram och hur undersökningen gick 

till. Slutligen redogörs det för vilka Analysmetoder som används i examensarbetet under den 

sista av de fyra underrubrikerna. 
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2.1 Urval 

Två olika gymnasieprogram från årskurs 1 ingick i studien. Det ena programmen som valdes 

ut var Estetik och mediaprogrammet, där 21 deltagande elever ingick. Det andra 

gymnasieprogrammet som ingick i studien var Ekonomiprogrammet, där 29 deltagande elever 

ingick. Klasserna tillhörde olika skolor i olika kommuner. Då den första kontakten som 

etablerades var med lärarna på de två gymnasieskolorna där programmen gavs så var det i 

samråd med dessa som deltagande gymnasieprogram valdes ut.  

 

Eftersom eleverna gick på gymnasiet och alla deltagande var över 15 år, behövdes inte 

målsmännens tillstånd för att eleverna skulle få medverka i undersökningen. Alla personnamn 

och skolnamn i arbetet har valts att inte nämnas, detta har inte påverkat resultatet av studien. 

Detta är helt i linje med vad som beskrivs i boken Examensarbetet i lärarutbildningen 

(Johansson & Svedner, 2006 ).  

 

Frågorna i spelet valdes utifrån Carlsson, Hake & Öberg (2003) och täcker in innehållet i det 

centrala innehållet som finns att läsa i kursplanen för matematik i Lgr11 (Skolverket 2011a). . 

Denna process illustreras i figuren nedan. 

 

 
 

Figur 1. Bilden visar hur frågorna till spelet valdes ut. 

 

Frågorna till för- och eftertestet valdes även de utifrån processen ovan, alltså med hjälp av 

Lgr11 samt Carlsson, Hake & Öberg (2003). Dessa frågor anpassades även de till E-nivå för 

skolår 9. Frågorna på för- respektive eftertest var desamma med endast siffrorna utbytta för att 

inte eleverna skulle kunna minnas svaren när de utförde eftertestet. Testerna bestod av tio 

frågor vardera där vissa var a-c-frågor. 

 

Lgr 11 

Centralt innehåll i matematik för skolår 7-9 

Taluppfattning

  
Algebra Geometri Sannolikhet 

och statistik 

Samband och 

förändring 
Problemlösning 

Lämpliga frågor till dessa matematikområden skapades 

med hjälp av Carlsson, Hake & Öberg (2003).  

Frågornas svårighetsgrad anpassades till E-nivå för 

skolår 9. 8-12 frågor konstrueras inom vardera område.  
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Frågorna till elevenkäten var enkelt formulerade. Enkätundersökningen bestod av 2 frågor 

med öppna svarsalternativ och en fråga om hur mycket de använt spelet, se bilaga 4. 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 
Totalt 50 stycken elever i gymnasieskolans första år följdes under höstterminen 2011. Två 

kunskapstester skulle göras för att se om någon progression gjorts. Deltagande elever fick 

besvara på 10 stycken matematiska frågor i och med att studien inleddes, ett förtest (se bilaga 

1). Därefter hade 24 elever av de 50 eleverna tillgång till spelet under 2 veckor. I slutet av 

studien fick eleverna besvara på samma frågor fast med andra siffror, ett eftertest (se bilaga 

2). De 24 eleverna som hade tillgång till spelet valde det helt frivilligt. 

 

Det skulle även göras en enkätundersökning för att höra om elevernas inställning till 

brädspelet. Detta gjordes av de 24 elever som hade haft tillgång till spelet. Eleverna fick svara 

på 2 frågor med öppna svarsalternativ, där syftet var att ta reda på elevernas allmänna 

inställning till spelet och om hur de kunde utvecklas. De fick även svara på hur lång tid de 

använt spelet. 

2.3 Procedur 

Det hela tog sin början i och med tillverkningen av brädspelet. Därtill utvecklades även ett 

facit samt en spelhandledning som är till för både lärare och elever, se bilaga 5. Mycket av 

tiden som var avsatt för examensarbetet lades på att ta fram adekvata frågor till spelet samt att 

tillverka detta. Spelet kan ses på foton i bilaga 1. Spelproceduren beskrivs nedan.  

 

Vardera kategori i spelet har en egen färg och tillhörande frågor skrevs ut på papper med 

samma färg. Varje kategori på spelplanen består av fem rutor där eleven måste svara rätt på 

motsvarande 5 frågor i följd innan kategorin räknas som avklarad. Om två elever spelar mot 

varandra så har eleverna en varsin spelplan och kan välja att ta en fråga från kategorin algebra 

följt av en fråga från kategorin geometri. Eleverna svarar på varannan fråga. Målet är att först 

blir klar med alla kategorier. Svarar eleven fel på en fråga så ryker alla tidigare ”rätt-svar” 

inom denna kategori och eleven måste börja om. Spelhandledning finns även att läsa i bilaga 

5.  

Två olika skolor kontaktades där två matematiklärare var positiv till undersökningen. 

Klasserna som valdes var en som skulle vara matematikstark och en som skulle vara 

matematiksvag. Undersökningen började med att eleverna under en matematiklektion fick 

göra ett kunskapstest, det så kallade förtestet. Detta skedde 2 veckor in i elevernas termin. 

Därefter förfrågades eleverna vilka som ville testa matematikspelet i 2 veckor. Dessa elever, 

som ville testa spelet, fick dels tillgång till spelet under två matematiklektioner och dels så 

fick de använda spelet på sin fritid. Efter 2 veckor gjordes ett nytt test, det så kallade 

eftertestet. Eftertestets frågor liknade de frågor som fanns på förtestet, dock hade siffrorna 

bytts ut till andra siffror.. Efter eftertestet gjordes en enkätundersökning med de elever som 

haft tillgång till matematikspelet.  Enkäten bestod av endast tre frågor. Det var två öppna 

frågor där eleverna ombads redogöra för vad de tyckte var bra respektive dåligt med spelet 

samt förslag på förbättringsåtgärder. Den tredje frågan rörde hur lång tid de lagt ned på att 

spela matematikspelet.  

 

Oavsett om eleverna hade tillgång till spelet eller inte så fortlöpte den vanliga 

matematikundervisningen som vanligt under undersökningens två veckor. Eleverna fick 

använda samma aliasnamn i testerna som de skulle komma ihåg så att för- och eftertest kunde 

jämföras. 
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2.4 Analysmetoder 
Analysen av undersökningen startade med att för- respektive eftertestet rättades. För- och 

eftertesten rättades genom att rätt svar gav 1 poäng och fel svar 0 poäng. I enstaka fall har en 

elev kunnat få 0,5p om svaret nästintill var rätt så när som på slarvfel eller 

avskrivningsfel/följdfel. Eftersom nivån på frågorna anpassats till E-nivå så var frågorna 

lätträttade. Resultaten redovisades först i tabellform, se bilaga 7 och 8. Därefter utformades 

cirkeldiagram i programmet Excel.  

 

Enkätundersökningen var så pass enkelt utformad att det var lätt att avläsa vad de olika 

eleverna ansåg om spelet. Resultatet av enkäten redovisas i resultatdelen i löpande text.   

 

3 RESULTAT 
Resultatet av examensarbetet är i första hand en produkt – ett matematik spel som kan 

användas både i inlärnings- och repetitionssyfte. Resultatet av för- samt eftertestet som syftar 

till att utvärdera spelet, och även besvara de två första frågeställningarna, pressenteras nedan i 

olika cirkeldiagram. Resultatdelen är uppdelad i tre underrubriken, en för vardera 

gymnasieprogram samt en som utgörs av den tredje frågeställningen. Först pressenteras 

resultatet av förtestet efterföljt av eftertestet för vardera gymnasieprogram. Resultatet för de 

elever som valt att arbeta med spelet och de som valt bort spelet pressenteras även de i 

separata cirkeldiagram. Resultaten som pressenteras i cirkeldiagrammen ämnar alltså att 

besvara de två första frågeställningarna i detta examensarbete, dvs. Hur mycket av de 

kunskaper som det står i Lgr11 att eleverna ska ha med sig från grundskolan kommer de ihåg, 

när de väl börjar på gymnasiet?  och Kan man med ett matematikspel öka elevernas kunskaper 

för att uppnå målen som finns för årskurs 9? 

3.1 Resultat av Estet- och medieprogrammets förtest och eftertest 

Nedan redovisas estet- och medieprogrammets elevers testresultat i fyra olika cirkeldiagram. 

Först redovisas resultaten för de 10 elever som haft tillgång till spelet följt av de 11 elever 

som ej har arbetat med detta. Inom dessa två grupper är resultatet uppdelat i ytterligare två 

delar, ett diagram för förtestet och ett för eftertestet. I figur 2 nedan presenteras antal rätta 

svar på förtestet för de 10 elever som skulle ha tillgång till spelet på Estet- och 

mediaprogrammet år1.  
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Figur 2. Fördelning av rätt- och felsvar för de elever som valt att arbeta med spelet på estet- 

och medieprogrammet. Diagrammet visar resultatet av förtestet. Diagrammet visar både det 

totala antalet rätt- respektive felsvar för gruppen samt den procentuella fördelningen. 

 

Av totalt 170 frågor, 17 frågor per test och 10 deltagande elever, så var 25 % av de angivna 

svaren korrekta. Således var 75 % av svaren felaktiga. Medelpoängen bland eleverna på estet- 

och medieprogrammet som valt att arbeta med spelet var 4,2 poäng av totalt 17 möjliga 

poäng. Förtestet genomfördes innan eleverna fått tillgång till spelet. I figur 3 nedan 

presenteras eftertestet för de 10 elever som haft tillgång till spelen mellan testerna på Estet- 

och mediaprogrammet. 

 

 

 
Figur 3. Fördelning av rätt- och felsvar för de 10 elever som valt att arbeta med spelet på 

estet- och medieprogrammet. Diagrammet visar resultatet av eftertestet. Diagrammet visar 

både det totala antalet rätt- respektive felsvar för gruppen samt den procentuella fördelningen. 

 
Av de 10 elever som valt att arbeta med spelet på estet- och medieprogrammet så var andelen 

rätt svar på eftertestet 34 % och andelen fel svar 66 %. Medelpoängen var 5,7, av totalt 17 

möjliga poäng, för de 10 elever som genomförde eftertestet efter att ha arbetat med spelet 

under två veckor på sina matematiklektioner. I figur 4 nedan presenteras antal rätta svar på 

förtestet för de 11 elever som ej haft tillgång till spelet på Estet- och mediaprogrammet år1.  
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Figur 4. Fördelning av rätt- och felsvar för de elever som ej valt att arbeta med spelet på 

estet- och medieprogrammet. Diagrammet visar resultatet av förtestet. Diagrammet visar både 

det totala antalet rätt- respektive felsvar för gruppen samt den procentuella fördelningen. 

 

Av de 11 elever som ej valt att arbeta med spelet på estet- och medieprogrammet så var 

andelen rätt svar på förtestet 8 % och andelen fel svar 92 %. Medelpoängen var 1,36, av totalt 

17 möjliga poäng, för de 11 elever som genomförde eftertestet efter att ej ha arbetat med 

spelet under två veckor på sina matematiklektioner. I figur 5 nedan presenteras eftertestet för 

de 11 elever som ej haft tillgång till spelen mellan testerna på Estet- och mediaprogrammet. 

 

 

 
Figur 5. Fördelning av rätt- och felsvar för de 11 elever som valt att arbeta med spelet på 

estet- och medieprogrammet. Diagrammet visar resultatet av eftertestet. Diagrammet visar 

både det totala antalet rätt- respektive felsvar för gruppen samt den procentuella fördelningen. 

 
Av de 11 elever som ej valt att arbeta med spelet på estet- och medieprogrammet så var 

andelen rätt svar på eftertestet 13,6 % och andelen fel svar 86,4 %. Medelpoängen var 2,3 av 

totalt 17 möjliga poäng, för de 11 elever som genomförde eftertestet efter att ej ha arbetat med 

spelet under två veckor på sina matematiklektioner.  
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3.2 Resultat av Ekonomiprogrammets förtest och eftertest. 

Nedan redovisas resultatet av ekonomiprogrammets elevers tester i fyra olika cirkeldiagram. 

Först redovisas resultaten för de 14 elever som haft tillgång till spelet följt av de 15 elever 

som ej har arbetat med detta. Inom dessa två grupper är resultatet uppdelat i ytterligare två 

delar, ett diagram för förtestet och ett för eftertestet. I figur 6 nedan presenteras antal rätta 

svar på förtestet för de  14 elever som skulle få tillgång till spelet på Ekonomiprogrammet år1. 

 

 

 
Figur 6. Fördelning av rätt- och felsvar för de 14 elever som valt att arbeta med spelet på 

ekonomiprogrammet. Diagrammet visar resultatet av förtestet. Diagrammet visar både det 

totala antalet rätt- respektive felsvar för gruppen samt den procentuella fördelningen. 

 
Av de 14 elever som valt att arbeta med spelet på ekonomiprogrammet så var andelen rätt 

svar på förtestet 48 % och andelen fel svar 52 %. Medelpoängen var 8,2 av totalt 17 möjliga 

poäng. . I figur 7 nedan presenteras antal rätta svar på eftertestet för de 14 elever som hade 

haft tillgång till spelet på Ekonomiprogrammet år1 

 

 

 
Figur 7. Fördelning av rätt- och felsvar för de 14 elever som valt att arbeta med spelet på 

ekonomiprogrammet. Diagrammet visar resultatet av eftertestet. Diagrammet visar både det 

totala antalet rätt- respektive felsvar för gruppen samt den procentuella fördelningen. 
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Av de 14 elever som valt att arbeta med spelet på ekonomiprogrammet så var andelen rätt 

svar på eftertestet 58 % och andelen fel svar 42 %. Medelpoängen var 9,8 av totalt 17 möjliga 

poäng. I figur 8 nedan presenteras antal rätta svar på förtestet för de 15 elever som ej skulle få 

tillgång till spelet på Ekonomiprogrammet år1. 

.  

 

 
Figur 8. Fördelning av rätt- och felsvar för de 15 elever som ej valt att arbeta med spelet på 

ekonomiprogrammet. Diagrammet visar resultatet av förtestet. Diagrammet visar både det 

totala antalet rätt- respektive felsvar för gruppen samt den procentuella fördelningen. 

 
Av de 15 elever som ej valt att arbeta med spelet på ekonomiprogrammet så var andelen rätt 

svar på eftertestet 34 % och andelen fel svar 66 %. Medelpoängen var 5,7 av totalt 17 möjliga 

poäng. I figur 9 nedan presenteras antal rätta svar på eftertestet för de 15 elever som ej hade 

haft tillgång till spelet på Ekonomiprogrammet år1. 

 

 

 
Figur 9. Fördelning av rätt- och felsvar för de 15 elever som ej valt att arbeta med spelet på 

ekonomiprogrammet. Diagrammet visar resultatet av eftertestet. Diagrammet visar både det 

totala antalet rätt- respektive felsvar för gruppen samt den procentuella fördelningen. 
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Av de 15 elever som ej valt att arbeta med spelet på ekonomiprogrammet så var andelen rätt 

svar på eftertestet 37 % och andelen fel svar 63 %. Medelpoängen var 6,2 av totalt 17 möjliga 

poäng. 

3.3 Kan man med ett matematikspel öka elevers motivation i skolämnet 

matematik?  

För att besvara frågeställningen om huruvida ett matematikspel kan öka motivationen till 

skolämnet matematik så används resultatet av den enkät som eleverna fick fylla i efter att de 

spelat spelet. Alla elever som deltog fullt ut i studien genom att göra både för- och eftertest 

samt har använt sig av spelet fyllde i enkäten. Det var totalt 24 stycken elever som besvarade 

enkäten, 10 av dessa gick estet- och medieprogrammet och 14 stycken gick 

ekonomiprogrammet. I resultatdelen så har det ej gjorts någon skillnad på vilket program 

eleverna går då enkäterna är anonyma.  Resultatet av enkäten redovisas nedan i löpande text 

samt med elevcitat som belyser elevernas tankar kring spelet. 

 

Majoriteten av eleverna ansåg att det var roligt att spela spelet som ett komplement till den 

vanliga undervisningen. Något som de tyckte var väldigt positivt var att det till spelet finns ett 

facit med tillhörande uträkningar som lätt går att följa. Två elever skrev följande om spelet ” 

det ”Var roligt att vi fick tävla mot varandra, det görs för lite” och ”det var bra med enkla 

regler”. 

 

Till nackdelarna hör att en elev tyckte att det hade varit roligare om det hade varit ett ”riktigt 

spel och inte ett som någon gjort för hand”. Det förekom även att elever tyckte att spelet var 

för svårt och att detta vara en nackdel. En elev skrev att ”frågorna var alldeles för svåra, jag 

kommer inte ihåg någonting” medan en annan elev skrev ”det hade varit ett bra spel om man 

hade förstått frågorna”. En tredje elev skrev ”detta spel klarar bara genier av med IQ 200”.  

 

Fyra elever hade skrivit att det var för få frågor i spelet. 

 

4 DISKUSSION 
Diskussionen inleds nedan med att de, så som jag ser det, vitigaste resultaten sammanfattas.  

På estet- och medieprogrammet förbättrades resultatet från 25 % till 34 % rätta svar för de 

elever som haft tillgång till spelet. Förbättringen var allstå 9 procentenheter. För de elever 

som inte haft tillgång till spelet förbättrades resultatet från 8 % till 13,6 % rätta svar. 

Förbättringen var alltså 5,6 procentenheter för de som inte haft tillgång till spelet. På 

ekonomiprogrammet förbättrades resultatet från 48 % till 58 % rätta svar för de som haft 

tillgång till spelet. Förbättringen var alltså 10 procentenheter. För de elever som ej haft 

tillgång till spelet visades en förbättring från 34 % till 37 % rätta svar. Förbättringen var alltså 

3 procentenheter för de elever på ekonomiprogrammet som inte haft tillgång till spelet. Det 

tycker jag visar på att ett matematikspel skulle kunna öka elevers kunskaper.  

 

Att eleverna visade så pass dålig kunskap på förtestet tycker jag visar, som jag misstänkte, att 

elever inte har tillräkligt med kunskaper när de börjar på gymnasiet. Jag vet dock inte om 

Lgr11 har för hårda krav i det centrala innehållet eller om vi pedagoger inte ställer tillräkliga 

krav på våra elever.  

 

Enkäten visade att spel i matematik var mycket omtyckt. Jag vet själv när jag gick på 

högstadiet att matematikspel efterfrågades av eleverna, vi hade tyvärr inte en lärare som 
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lyssnade till elevernas önskemål. Jag tror även att man kan fånga upp många svårfångade 

elever när tävlingsmomentet kommer in i undervisningen, detta skulle kunna vara ett sätt till 

det. 

4.1Teoretisk tolkning  

Den teoretiska tolkningen är uppdelad efter de inledande frågeställningarna, detta för att ge en 

klar överblick på vad som konstateras i examensarbetet och huruvida de olika teorierna som 

presenterades i litteraturgenomgången stödjer/inte stödjer resultaten.  

 

4.1.1 Hur mycket av de kunskaper som det står i Lgr11 att eleverna ska ha med sig från 

grundskolan kommer de ihåg, när de väl börjar på gymnasiet?  

Med tanke på att alla elever som deltog i studien studerar vid ett nationellt gymnasieprogram 

så hade de minst betyget G i matematik enligt Lpo94 när de slutade skolår nio. Frågorna på 

både spelet, för- samt eftertestet var anpassade till E-nivå enligt Lgr11. Resultatet av testen 

visar med detta i åtanke enligt mig på mycket låga resultat. Studier såsom TIMSS (Skolverket 

2011c) och PISA (skolverket 2011b) visar även att svenska elever tappar i matematik. 

TIMSS-studien (Skolverket 2011c) pekar på att våra 15-åria svenska elever visar försämrade 

resultat och att de svaga eleverna blir fler och fler. PISA (Skolverket 2011b) undersökningen 

pekar i samma riktning, elever i skolår 8 har ej de mest grundläggande kunskaperna i 

matematik. Som svar på den första frågeställningen anser jag att man klart och tydligt kan se 

att kunskaperna långt ifrån är tillräckliga även om den studie som utförts i detta 

examensarbete inte är av samma omfattning som varken PISA eller TIMSS så säger de ändå 

samma sak, kunskaperna är bristfälliga. Hur de eleverna som deltog i denna studie trots detta 

fått ett G i matematik bara månader tidigare är en helt annan fråga.  Spelet till för att eleverna 

på egen hand ska ges möjligheten att kontrollera vilka grundläggande kunskaper de besitter 

och inom vilka områden det eventuellt behövs mer träning.  

 

4.1.2 Kan man med ett matematikspel öka elevernas kunskaper för att uppnå målen 

som finns för årskurs 9? 

Både eleverna på estet- och medieprogrammet samt på ekonomiprogrammet erhöll bättre 

resultat på eftertestet oavsett om de haft tillgång till spelet eller inte. Kanske kan det vara så 

att de lärt sig något bara av att göra förtestet men också utav de vanliga matematiklektionerna 

som fortlöpte under hela testperioden. De elever som spelade spelet visar dock på en större 

procentuell förbättring.  

 

Att utfallet i undersökningen blev positivt får stöd i litteraturen av Malmer(1997) som menar 

att laborativa inslag i undervisningen gör densamma roligare samtidigt som Maltén (1999) 

beskriver Burners representationsteori där nyfiken anges som en viktig drivkraft för lärande. I 

och med att eleverna ansåg att det var roligt att spela spelet så väcktes troligtvis deras 

nyfikenhet och i och med detta lärde de sig, kanske utan att tänka på det, nya saker samtidigt 

som de fick repetera gammal kunskap. Jag anser därför att ett matematikspel, så som detta, 

mycket väl kan fungera som motivationshöjande för matematikstuderande elever. Även Aasa 

m.fl. (1995) menar att för att elever ska få goda matematikkunskaper så krävs det att det finns 

laborativa material på skolorna. Maltén (1999) betonar även vikten av att skapa aktiva, 

självständiga och ansvarstagande elever. Detta anser jag eleverna tränas i då de tillsammans 

spelar spelet och på så sätt låter eleverna vara aktiva både i sitt och sina kamraters lärande. 

Ansvar är en kunskap viktig om någon. I kursplanen för matematik (Skolverket2011a) står att 

läsa under syfte att elever ska tränas i att muntligt argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Detta får eleverna i allra högsta grad träning i när 

de spelar spelet då de förklarar sina svar för varandra. Detta är även ett ypperligt tillfälle att 
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lära av varandra och även detta ett av Burners fyra inre motiv för att lära som Maltén (1999) 

beskiver. Ömsesidighetsmotivet innebär att eleverna strävar efter en social gemenskap där 

hon är villig att lyssna och diskutera (Ibid.).  

 

4.1.3 Kan man med ett matematikspel öka elevers motivation i skolämnet matematik? 

Bland nackdelarna så kan man se att flera elever tyckte att spelet var svårt och att de inte 

förstod frågorna. Detta kan ju både ha och göra med att frågorna var för svåra på grund av att 

eleverna kunskaper var för dåliga eller att frågorna var formulerade på ett sådant sätt att 

eleverna inte förstod. Svårighetsgraden på frågorna är dock anpassad till kunskapskravet E i  

matematik i skolår 9 enligt Lgr11.  

 

Att majoriteten av eleverna var positiva till spelet kan styrkas av Malmer (2006) där hon 

skriver att omväxling och stimulans behövs för att täcka elevernas behov och därtill erhålla 

bra förutsättningar för lärande (ibid.). Enligt mig kan jag instämma i detta nu när jag jobbar 

mot elever i en skola, då annan inlärning än den i läroboken uppskattas. I längden så tror jag 

att allt eftersom resultaten blir bättre och bättre så kommer även motivationen att öka. Hedin 

& Svensson (1997)  menar att en motiverad elev tenderar att ha mer kvalité i sitt lärande och 

att den inre motivationen på ett psykiskt plan bidrar till ökad studiekvalité för eleven, detta 

tror jag stämmer mycket väl.  

4.2 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 

Det vore intressant att ta reda på lärarnas inställning till att använda detta matematikspel i sin 

undervisning. Det hänger ju trots allt på läraren huruvida eleverna får möjligheten till en 

varierad undervisning. Denna typ av undersökning rymdes ej inom ramen för detta 

examensarbete p.g.a. tidsbrist.  

 

Jag skulle mer än gärna använda spelet i min egenundervisning och kommer så även att göra i 

fortsättningen för de elever som ligger långt fram, då de kan använda spelet i repetitionssyfte. 

Jag tror även att jag kommer att ha nytta av spelet för de elever som behöver ett annat sätt att 

arbeta på.  En idé vore även att utöka spelet med ytterligare frågor så att spelet kan spelas om 

och om igen utan att eleven lär sig frågorna utantill.   

4.3 Tillförlitlighet  

Gruppen gymnasieelever som var med i undersökningen var från skilda program. Enligt mina 

erfarenheter kan ena programmet kan ses som ett matematiksvagt program medan det andra 

programmet kan ses som ett matematikstarkt program. Detta gör att eleverna representerar 

hela betygskalan och med det gör undersökningarna trovärdig. Frågorna på 

enkätundersökningen var tydliga och enkla att förstå, detta gör att reliabiliteten av frågorna 

var stor. Eleverna var i samma sal och de hade lika lång tid på sig under för- och eftertestet. 

Dock satt eleverna nära varandra under alla tester detta kunde göra att de kunde fuska. Det 

fanns även en aspakt i att eleverna som inte skulle få ha tillgång till spelet på något sätt kunnat 

använda det då spelet funnits i deras klassrum, detta skulle kunna göra att resultatet blev 

missvisande.  
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BILAGA 1 

Bild av spelet  
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BILAGA 2 

Förtest 
1) Lös ekvationen  

a) y = 4x – x – 4         om    x = 3 

b) y = 2 - 3x – (- 8)     om x = 3   

 

2) Förenkla uttrycken 

a) 3 + (3 – x) 

b) 4 – (3 – x) 

c) 4 + (2 + y) 

d) – 5 (4 + x) 

 

3) Du vill hyra en moped. Kostnaden K kr kan skrivas K = 300 + 2x, där x är antalet mil. Vad 

blir K om x = 33? 

 

4) Peter köpte en skateboard och fick 30 % rabatt. Han sa att han tjänat 270 kr. Vad var det 

ordinarie priset på skateboarden? 

 

5) Räkna ut volymen. 

a)                                                        b)       

 

                                            
           3 cm                                                                                                     6 cm 

                                3 cm 

                             4 cm 

                                                                                                     Diameter = 4 cm 

 

6) En bakterie som är 2,4 * 10
-4

 mm lång förstoras med 80000 gånger. Hur stor ser den ut att 

vara då?  

 

7) Beskriv när man kan använda Pythagoras sats. Visa med ett exempel. 

 

8) Hur stor är sannolikheten att slå 3 4:or i rad på en tärning som består av 6 sidor? 

 

9) Hur ska jag göra för att räkna ut vad en tröja kostar om det är 30 % rea? 

 

10) Skriv som dm
3
 

a) 30 liter              b) 3 m
3
             c) 400 cm

3
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BILAGA 3 

Eftertest 

 
1) Lös ekvationen  

c) y = 3x – x – 3         om    x = 3 

d) y = 2 - 2x – (- 10)     om x = 3   

 

2) Förenkla uttrycken 

a) 3 + (2 – x) 

b) 5 – (4 – x) 

c) 6 + (3 + y) 

d) – 4 (4 + x) 

 

3) Du vill hyra en moped. Kostnaden K kr kan skrivas K = 300 + 3x, där x är antalet mil. Vad 

blir K om x = 33? 

 

4) Peter köpte en skateboard och fick 30 % rabatt. Han sa att han tjänat 180 kr. Vad var det 

ordinarie priset på skateboarden? 

 

5) Räkna ut volymen. 

a)                                                        b)       

 

                                            
           2 cm                                                                                                     5 cm 

                                3 cm 

                             5 cm 

                                                                                                     Diameter = 4 cm 

 

6) En bakterie som är 2,2 * 10
-4

 mm lång förstoras med 50000 gånger. Hur stor ser den ut att 

vara då?  

 

7) Beskriv när man kan använda Pythagoras sats. Visa med ett exempel. 

 

8) Hur stor är sannolikheten att slå 3 6:or i rad på en tärning som består av 6 sidor? Svara i 

bråkform. 

 

9) Vad ska jag multiplicera med för att räkna ut vad en tröja kostar om det är 40 % rea? 

 

10) Skriv som dm
3
 

a) 2,2 liter              b) 1 m
3
             c) 4000 cm

3
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BILAGA 4 

Elevenkät 
 

Hur mycket tid har jag lagt ner på matematikspelet?__________ 

 

Var det något som skulle kunnas förändras med spelet så att det skulle bli bättre? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________ 
 

Vad tycker du var bra och dåligt med spelet? Skriv allt du kommer på . 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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BILAGA 5 

Spelhandledning  
 

Spelet kan spelas: 

- En mot en. 

- Flera i varje lag. 

- En och en 

 

Spelet är uppdelat i 6 olika kategorier och dessa har olika färger. Om man klarar en fråga 

lägger man den över en ruta i samma färg på spelplanen. När man har klarat 5 frågor i rad har 

man klarat av och med det godkänd i det området. Om man däremot svarar fel på en fråga 

måste man ta bort alla korten som man svarat rätt på i det område man är i. 

 

Ex. Jag har svarat rätt på 2 frågor i ”Sannolikhetslära”, men på den 3:e frågan svarar jag fel. 

Då tar jag bort de 2 korten som jag svarat rätt på och lägger dessa längst ner i högen med 

sannolikhetfrågor. 

 

Om jag svarat fel har jag möjlighet att se en lösning på frågan. Det står ett nummer på 

baksidan av kortet, sök upp rätt lösning i lösningskompendiet. 

 

När kort ligger över hela spelplanen har man klarat spelet och kan bemästra alla områden som 

det står i nya läroplanen att elever ska ha med sig ifrån grundskolan. 

 

Med vänliga hälsningar 

Mattias 

 

Vid frågor ring  

070-3111234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 25 

     BILAGA 6 

Resultat av förtestet 
 
Estetisk och media årsk.1  Ekonomiprogrammet års. 1 Estetik och media års. 1 

1823 9   Felica 10  2,738095 Medelpoäng 

4686 3   Mikaela 10  0,161064 Decimalform 

3851 0   J.J 6  16 % Procent rätt 

7585 3   Matilda Lantz 11,5    

3980 3   Karra 7    

116 5   Gunhild Arselhjälm 14    

5044 2   Alice 8,5    

182 2   eskön 8  Ekonomiprogrammet års. 1 

4383 10   Erik Mattsson 6  6,946429 Medelpoäng 

3553 5   Gbo 5  0,408613 Decimalform 

731 5   Greta 5  41 % Procent rätt 

4705 2   Joakim 8    

1809 1   elin 7    

9141 1   Hej 9  115  

7403 0   Gunhild 4    

2462 3   NoobeN 6    

2963 0,5    2    

3149 0   J 4,5    

8045 0   Ludde 4    

9490 0   Jan.erik hjärndöd 10    

6764 3   Uranus 4,5    

    Malcolm 6,5    

    MANGE 5    

    ANITA 9    

    Backslick 8    

    Mange 1    

    David 14    

    Lisa 1    

    Amanda 6  85,5  
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    BILAGA 7 

 

Resultat av eftertestet 
 
Estetisk och media årsk.1  Ekonomiprogrammet års. 1 Estetik och media års. 1 

1823 11  10 Felica 12 vg 3,928571 Medelpoäng 

4686 5  0 Mikaela 10 vg 0,231092 Decimalform 

3851 2  20 J.J 8 vg 23 % Procent rätt 

7585 4  0 Matilda Lantz 13,5 mvg   

3980 4  20 Karra 9 vg   

116 5  0 Gunhild Arselhjälm 15 mvg   

5044 1  0 Alice 10 vg   

182 6  0 eskön 11 vg 
Ekonomiprogrammet års. 
1 

4383 12  0 Erik Mattsson 6 vg 8,035714 Medelpoäng 

3553 7  0 Gbo 6 g 0,472689 Decimalform 

731 6  20 Greta 9 g 47 % Procent rätt 

4705 3  0 Joakim 10 vg   

1809 1  0 elin 9 vg   

9141 1   Hej 9   137,5 

7403 4  0 Gunhild 5 g   

2462 3   NoobeN 6    

2963 0,5  20  3 g   

3149 0  20 J 5 g   

8045 1  20 Ludde 6 g   

9490 3  20 Jan.erik hjärndöd 10 vg   

6764 3  0 Uranus 4,5 vg   

   20 Malcolm 8 vg   

   20 MANGE 5 vg   

    ANITA 9 g   

   0 Backslick 9 vg   

   20 Mange 3 g   

   0 David 13 mvg   

   20 Lisa 1 g   

   0 Amanda 6 vg  93,5 

 


