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Sammanfattning 
Syftet med studien var att dels skapa ett färdigt och beprövat lektionsmaterial i 

sannolikhetslära, dels att genom olika matematiska aktiviteter studera elevers inlärning 

och mottagande av arbetssätt. Jag har genom denna studie tagit reda på om rörelse, lek 

och laborativt material främjar inlärning i matematik. 

De datainsamlingsmetoder jag har använt är fyra lektionsplaneringar och 

genomförandet av dessa, för- och eftertest av elevernas kunskap i sannolikhetslära, 

skriftlig utvärdering och muntlig utvärdering utförd som gruppintervjuer samt studier av 

läromedel i matematik.  

I min undersökning framgår att rörelse, lek och laborativt material i undervisningen 

främjar inlärning i matematik.  

Jag har bara påträffat studier som talar för att fysisk aktivitet har koppling med och en 

positiv inverkan på kognition. I undersökningen visades ett märkbart växande intresse 

för sannolikhetslära hos stora delar av undersökningsgruppen och samtliga elever 

förbättrade tydligt sina testresultat från för- till eftertest och visade en ökad förståelse 

för begreppet sannolikhet.  
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Inledning 
Skolverket beskriver i sin kvalitetsgranskning (2003) Lusten att lära - med fokus på 

matematik, den modell som dominerar matematikundervisning i svensk skola. Oftast 

inleds ett nytt arbetsområde med genomgång av lärare, efterföljt av individuellt arbete i 

matematikbok och avslutningsvis med en diagnos eller ett prov. Det är den modell som 

med fasta, inrutade rutiner dominerat matematikundervisningen. År 2013 kom en 

rapport från PISA som visade att svenska elevers matematikresultat sjunkit. ”Svenska 

elevers genomsnittliga resultat i matematik har sjunkit med 16 poäng jämfört med 2009 

och med 31 poäng jämfört med 2003. Båda förändringarna är statistiskt signifikanta.” 

(Skolverket, 2013, s.10).   

 

Kan bristen på variation i svensk matematikundervisning vara en bidragande faktor till 

minskad stimulans och motivation hos elever och som därmed lett till ett försämrat 

resultat?   

 

Ahlberg (1995) pekar på risker med individuellt arbete med matematikbok under största 

delen av matematikundervisningen. Hon menar att elever ofta tycker att räkneboken är 

spännande och rolig att arbeta med till en början men att nyhetens behag svalnar. 

Matematiken blir efterhand endast en fråga om att lösa bokens uppgifter och inte ett 

verktyg att använda sig av vid problemlösning i skolan såväl som i vardagslivet. 

Forskning har visat att fysisk aktivitet har positiv effekt, inte bara på hälsa och 

välmående, utan dessutom på elevers matematikresultat (Trost, 2009; Barton & 

Gabbard, 1979). I den svenska läroplanen för grundskolan (Lgr 11) påvisas också vikten 

av lek och rörelse under de tidiga skolåren: ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar 

i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att 

eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig 

fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.” (Skolverket, 2011, s.9). 

 

Under min utbildning på Högskolan i Gävle, gjorde jag under matematikkurserna två 

arbeten om sannolikhetslära och jag fick då en uppfattning av att sannolikhetslära är en 

del i matematikundervisningen som inte prioriteras i grundskolan, något som snarare 

hastas förbi eller helt väljs bort. Det var också flera av mina kurskamrater som inte hade 

något minne av att sannolikhetslära ingått i undervisningen under grundskoletiden och 

så var fallet även för mig. Under en kurs granskade jag läromedel i matematik och 

mycket riktigt visade det sig att sannolikhetslära var näst intill obefintligt i lågstadiets 

arbetsböcker i matematik – trots att det står med i Lgr11 och kursplanen för årskurs 1-3. 

Jag blev intresserad att forska vidare i området och har under denna undersökning 

granskat 42 arbetsböcker i matematik, varav endast fyra av dessa innehöll något om 

sannolikhetslära. Mer om detta finns att läsa om i resultatdelen. 

 

I denna studie har jag undersökt lärandesituationer och genom dessa skapat ett färdigt 

lektionsmaterial där jag valt att sammanfoga ett gammalt intresse med ett nytt -

kombinera rörelse och lek för att främja inlärning i sannolikhetslära. 
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Begreppsdefinition 
För att reducera missförstånd eller eventuella oklarheter följer i denna del av arbetet ett 

förtydligande av de begrepp som är återkommande i undersökningen. Definitionerna är 

gjorda efter hur jag använder och tolkar orden i mitt arbete.  

 

Rörelse och fysisk aktivitet 
Folkhälsomyndigheten skriver följande om fysisk aktivitet: ”Med fysisk aktivitet avses 

all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens sammandragning och som 

resulterar i ökad energiförbrukning.” 

(https://www.folkhalsomyndigheten.se/far/inledning/vad-ar-fysisk-aktivitet/) 

 

Rörelse innebär att kroppen på något vis är aktiverad, vilket innefattar både mindre och 

större rörelser. Med begreppet fysisk aktivitet syftar jag till en typ av verksamhet där 

mer energi behövs, där exempelvis kondition, styrka, smidighet, snabbhet eller balans 

stärks. I den fysiska aktiviteten används övervägande stora muskelgrupper. (Ericsson, 

2005) 

 

Lek 
Jensen (2013) skriver om de vanligaste definitionerna av lek: en aktivitet som är rolig 

och lustfylld för dem som deltar. Att den fria leken är spontan och inte går att påtvinga 

någon samt att självändamålet med leken är själva processen och inte den färdiga 

produkten. Jensen (2013) skriver vidare om hur lekforskaren Peter K. Smith (2010) 

menar att leken är en aktivitet som är väldigt varierande.  

 

I mitt arbete definierar jag lek som något som både kan vara en planerad verksamhet 

med ledare och regler, något som ofta förekommer i grupp, dels något som mer ses som 

en fri, spontan lek där deltagarna styr och formar reglerna efter de förutsättningar som 

de själva ger.   

 

Laborativ matematik 
Rydstedt & Trygg (2005) delar in laborativt material i två huvudgrupper:   

 ”Vardagliga föremål vilka finns som verktyg eller föremål i vardagen, 

arbetslivet och naturen 

 Pedagogiska material som är speciellt tillverkade – kommersiellt eller av lärare 

och elever – för matematikundervisningen” (Rydstedt & Trygg, 2005, s.21).  

Vardagliga föremål kan vara saker vi finner i vår närhet, som makaroner, pinnar eller 

kottar medan pedagogiskt material är saker framtagna för undervisning som kulramar, 

logiska block, centikuber eller klockor.  

 

Författarna beskriver laborativt material i matematikundervisning som något som ska ge 

stimulans och ge stöd vid inlärning och problemlösning. I mitt arbete används uttrycket 

laborativt material som ett samlat utryck för båda dessa huvudgrupper. 

 

Sannolikhetslära 
Nationalencyklopedin beskriver ordet sannolikhetslära som ”läran om hur matematisk 

sannolikhet beräknas”. I Matteboken, en tjänst från Mattecentrum som finns på internet, 

beskrivs sannolikhetslära som när man i en situation där man inte vet vad som kommer 

att hända, kan ta reda på hur stor sannolikhet det är att en viss händelse sker.  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/far/inledning/vad-ar-fysisk-aktivitet/
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Med hjälp av sannolikhetslära kan vi räkna ut hur stor chans det är, hur troligt det är, att 

en viss händelse inträffar genom att bena ut antalet gynnsamma utfall, av antalet möjliga 

utfall. Tillexempel hur stor sannolikhet är det att jag tar upp en blå kula när jag sticker 

ner handen i en skål med kulor? Antalet gynnsamma utfall = hur många av kulorna är 

blå? Antalet möjliga fall = Hur många kulor finns i skålen?  

 

”Sannolikheten för att en viss händelse ska ske brukar betecknas med P (vilket kommer 

från engelskans ord probability, som betyder sannolikhet).” (www.matteboken.se)  

 

𝑃 =
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑦𝑛𝑛𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚ö𝑗𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑢𝑡𝑎𝑓𝑎𝑙𝑙
 

 
Det kan till exempel handla om hur stor sannolikhet det är att du vinner i ett lotteri, att 

kronan du singlar hamnar med klavens sida upp eller om att tärningskastet visar en trea. 

Sannolikhet handlar till stor del om slumpförsök och ett vanligt sätt att illustrera dessa 

är med hjälp av träddiagram. I ett träddiagram ritas, från en gemensam startpunkt, de 

möjliga utfallen ut som grenar och utifrån respektive grenar ritas sedan sannolikheterna 

ut.  

Exempel1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Inom området sannolikhetslära är det naturligt att låta slumpmässiga händelser från 

elevers vardag vara utgångspunkt för experiment eller spel som skapar erfarenheter. 

Begreppet sannolikhetslära kan byggas med utgångspunkt från vardagsbegrepp som 

chans och risk. För att föra in begreppen i skolan är det lämpligt att de grundas på 

verkliga observationer och experiment som utförs konkret.” (Grevholm, 2012, s.183)                                         

 

Kognition 
I nationalencyklopedin beskrivs kognitions som:  

”Kognition (latin cogniʹtio ’undersökning’, ’inlärande’, ’kunskap’, av cognoʹsco ’lära 

känna (med sinnen eller förstånd)’, ’undersöka’), de tankefunktioner med vilkas hjälp 

information och kunskap hanteras. Till de kognitiva funktionerna räknas bl.a. 

varseblivning, minne, begreppsbildning, resonerande, problemlösning och 

uppmärksamhet.”  

Kognition eller kognitiv förmåga kan alltså ses som ett samlingsbegrepp för människors 

mentala verksamhet, så som uppfattningsförmåga, beslutsfattande och minne.   

                                                 
1Bildkälla: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baumdiagramm_Urnenziehung.png 
 

http://www.matteboken.se/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baumdiagramm_Urnenziehung.png
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Styrdokument – skolans uppdrag 
Läroplanen är det huvuddokument som svenska skolan bygger på. Den styr hela 

skolväsendet och talar om vilka skyldigheter och rättigheter lärare, elever och 

vårdnadshavare står inför i skolans värld. Läroplanens första och kanske viktigaste 

mening talar om att ”Skolväsendet vilar på demokratisk grund.” (Skolverket, 2011, s.7). 

Från lärare krävs ett vetenskapligt och demokratiskt förhållningssätt gentemot 

uppdraget i skolan. Lärare ska besitta förmågan att se alla elever och tillgodose varje 

individs behov, att genom dialog skapa en trygg och bred väg till kunskap. I Lgr11s 

inledande stycke betonas skolans skyldighet att ge alla elever det stöd och den 

undervisning de behöver för att kunna växa upp och delta i samhället. För att uppnå en 

likvärdig utbildning för alla elever behöver hänsyn tas till vilka förutsättningar och 

behov som finns hos varje individ. Likvärdig utbildning är inte detsamma som lika 

utbildning, utan snarare tvärt om – olika. ”Hänsyn ska tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett 

särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårighet att nå målen för 

utbildningen.” (Skolverket, 2011, s.8). 

 

Läroplanen säger att skolan ska främja alla elevers lust att lära i ett livslångt perspektiv, 

ge elever rätt att känna glädje över framsteg, övervinna svårigheter och skapa en inre tro 

på sig själva. ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende 

samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem” (Skolverket, 2011, s.9). I min 

studie vill jag forma ett varierande arbetssätt i matematik, komma ifrån det stillasittande 

arbetet och låta eleverna, tillsammans, på ett lustfyllt och lekande sätt upptäcka 

matematikens koder genom rörelse. Lgr11 påvisar vikten av leken, hur den stimulerar 

och främjar lärandet: ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. 

Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig 

kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom 

ramen för hela skoldagen.” (Skolverket, 2011, s.9). Mitt syfte med kreativa, rörelse- och 

lekfyllda matematiklektioner är att hjälpa elever att skapa en positiv attityd till ämnet, 

där de kan känna sig trygga och nyfikna på att utforska och utvecklas.  

 

Lgr 11 utrycker att skolan genom en varierad och balanserad sammansättning av 

innehåll och arbetsformer ska främja elevernas harmoniska utveckling, samt att 

”Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att arbeta 

ämnesövergripande.” (Skolverket, 2011, s.14). Som lärare finns ett ansvar att låta 

eleverna pröva olika arbetssätt, vilket är något jag tagit fasta på i min lektionsplanering, 

där jag flyttat matematiklektionen från klassrummet till gympasalen.  

 

I läroplanens kursplan för matematik (Skolverket, 2011), framhålls att eleverna ska 

underhålla sin mänskliga lust och nyfikenhet för att utforska matematiken. 

Undervisningen i matematik ska utveckla elevernas kunskaper och ge dem verktyg för 

att använda sig av matematik i olika sammanhang. Eleverna ska med tilltro till sina 

matematiska kunskaper kunna sätta dem i samband i vardagliga situationer och 

därigenom få betydelse för sitt sammanhang och sin relevans.  

 

Sannolikhetslära är ett centralt innehåll i läroplanens kursplan för matematik. I årskurs 

1-3 behandlar sannolikhet och statistik slumpmässiga händelser i experiment och spel 

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

resultat från enkla undersökningar (Skolverket, 2011, s. 64). 
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Tidigare forskning 
Följande kapitel kommer inledningsvis att presentera personer som på olika sätt genom 

historien varit betydelsefulla för teorier om lärande genom fysisk aktivitet, lek och i 

arbete med laborativt material. Följande personers teorier nämns återkommande i både 

ny som såväl äldre forskning och litteratur och är viktiga byggstenar i ämnet. Därefter 

presenteras tidigare forskning om fysisk aktivitet och vilken betydelse det har för hälsa 

och inlärning, hur hjärnan påverkas av fysisk aktivitet och slutligen leken och det 

laborativa materialets betydelse för inlärning.  

 

Litteratur och fakta har sökts via databaserna ERIC och Googel Scholar, utvalda sidor 

på internet och från böcker.  Sökord som användes var ”fysisk aktivitet och 

matematikinlärning”, ”laborativ undervisning i matematik”, ”lek och inlärning”, 

”matematikinlärning”, ”matematik och rörelse”, ”matematikundervisning”, 

”sannolikhetslära”, ”physical activity and cognitive function”, ”physical education”, 

”learning mathematics” och ”probability education”.  

 

Av dessa sökord var det matematik och rörelse, lek och inlärning och learning 

mathematics som gav absolut flest träffar, fler än 10 000 var. Medan sökorden 

sannolikhetslära, fysisk aktivitet och matematikinlärning och physical activity and 

cognitive function inte gav samma stora utfall, med färre än 600 träffar var. Resultaten 

från sökorden probability education och sannolikhetslära gav artiklar som mer inriktade 

sig på mer avancerad matematik och valdes därför bort eftersom de inte bidrog till 

studiens syfte.   

 

 

Historiskt betydelsefulla personer 

Friedrich Fröbel (1782 – 1852) 

Friedrich Fröbel var en tysk pedagog som redan i början av 1800-talet framhöll lekens 

betydelse för utveckling och inlärning. I artikeln ”Fröbel och det musiska lärandet” 

(2004) i Lärarnas Tidning skriver man att Fröbel utvecklade en pedagogisk teori om att 

leken är människans första bildningsmedel.  

 

Björklund (2012) skriver om Fröbel och hans kända arbete med ”kindergarten” som på 

svenska översatts till ”barnträdgårdarna”. Hon beskriver Fröbels verk som en idé att låta 

barn stimuleras i en fruktbar miljö, att barns växande kunskap genom dessa skulle 

vårdas. Författaren beskriver vidare hur matematikämnet tydligt framträder i Fröbels 

pedagogiska idéer, hur han genom lek utvecklade sätt att bl.a. undersöka, analysera, 

jämföra och sortera.  

 

Även Malmer (1990) beskriver Fröbels matematiska utarbetade material, som stegvis 

skulle öva barn i att utveckla matematiska begrepp. Författaren betonar även Fröbels 

framhållande av leken som barnets naturliga uttrycksform.   

 

Fröbel framhöll leken som barnets naturliga uttrycksform. Han utarbetade också ett 

material som stegvis skulle öva barnet i att utveckla matematiska begrepp, som bland 

annat helhet och delar, uppfattning om geometriska grundformer och om olika sätt att 

mäta till exempel längd, bredd och höjd Malmer (1990).  
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Både Malmer (1990) och Björklund (2012) pointerar också hur influenser av Fröbels 

pedagogik finns att hämta i mer modern pedagogik som till exempel när det gäller att 

låta barnen använda sig av så många sinnen som möjligt för att tillgodogöra sig kunskap 

och utvecklas på ett tillfredställande sätt.  

John Dewey (1859-1952) 

John Dewey var en amerikans filosof, psykolog och pedagog. Dewey myntade 

begreppet Learning by doing, som kan direktöversättas med ”lära genom att göra”. 

Deweys pedagogik talar för hur praktiska handlingar och teori hör ihop, hur man genom 

reflektion av egenupplevda praktiska erfarenheter lär sig. Teorin behöver praktiken för 

att bli begriplig och vise versa (Egidius, 2002). Dewey menade att utbildning, skolan, 

skulle påminna om det verkliga livet, att människor ser sig själva i produkten av sitt 

arbete och genom verklighetens motstånd tar till sig ny kunskap.  Han ansåg att 

inlärning skall vara något aktivt och inte någonting som kan pressas på barnet utifrån. 

 

Lärarens ska genom undersökande metoder hjälpa elever till ny kunskap, genom att 

locka eleven att använda sig av sin tidigare kunskap. Eleven får då möjlighet att ta vara 

på sin befintliga kapacitet samtidigt som dennes färdigheter utvecklas (Stensmo, 2007) .  

Deweys synsätt på lärande motsätter sig den mer traditionella inlärningsmetoden, där 

lärandet sker genom en auktoritär ledare som fungerar både som kunskapskälla och som 

vägvisare genom inlärningsprocessen. 

 

Maltén (2002) sammanfattar Deweys idéer om undervisning:  

 

 Kunskapen ska vara nyttig. 

 Undervisningen ska vara erfarenhetsbaserad och kunskapsskapande. 

 Eleverna ska själva vara med och sätta sina mål för arbetet. 

 Elever skall vara handgripligt aktiva (”learning by doing”) 

 Utgångspunkten för undervisningen skall ligga i erfarenheten och i uppgifterna, 

inte i ämnena (Maltén, 2002, s.207) .  

”Dewey (1980) hävdade att ingen intellektuell aktivitet är fullständig utan en estetisk 

aspekt. Den stora konstens värde ligger i dess förmåga att hjälpa oss att definiera 

upplevelser. Han såg också lärarens roll som att vara en konstnär som underlättar 

barnets konstnärliga utveckling.” (Steingrimsdottir, 2006, s.51). 

Maria Montessori (1870-1952) 

Maria Montessori var Italiens första kvinnliga läkare och grundare till den idag 

världsutbredda Montessoripedagogiken. Montessori startade sin första skola 1907, i 

vilken hon fokuserade på att lära eleverna sätt att utveckla sina färdigheter i en takt som 

de själva bestämde (montessori.se). Malmer (2002), skriver om att Montessori hyste en 

stark tro på barnets inneboende kraft och vilja. Hennes insatser ledde till en ny 

pedagogisk filosofi vilken hon var inriktad på barns bästa och ville förbättra deras 

förutsättningar.   

 

Montessori tog fasta på att barn lär genom lek. I sitt tidiga arbete, med lågpresterande 

och socialt missgynnande barn, blev hon övertygad om att barnens problematik var av 

pedagogisk grund snarare än av medicinsk, och i och med det kunde förbättras med rätt 
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intellektuell stimulans. Hon menade att lek och arbete var synonymt och att det viktiga 

var att ta tillvara barnens lust till aktivitet (montessoriforbundet.se).   

 

Malten (2002) skriver om Montessori och hur det för henne var viktigt att på rätt sätt 

och i rätt period stimulera barn. Han uttrycker Montessoris tankar om utveckling: ”För 

Maria Montessori är det viktigt att stimulera barnet på rätt sätt och i rätt period, dvs. låta 

barnet utvecklas fritt på det stadium som det mognadsmässigt befinner sig. Barnet skall 

själv finna sin utveckling av vilja, känsla, fantasi och självständighet.” (Maltén, 2002, s. 

154) Malmer (2002) utvecklar vidare: ”Om en elev är mitt uppe i sitt tänkande, bör vi 

avvakta. Går vi för tidigt in med tillrättalägganden – hur välmenande dessa än må vara – 

kan vi störa och rent av trasa sönder elevens egen tankegång.” (Malmer, 2002, s. 54) 

Därför är lärarens uppdrag inte i första hand att förmedla kunskap i en montessorigrupp, 

utan att vara uppmärksam, lyhörd och tillgänglig för varje barns behov och utveckling. 

Läraren ska finnas till hans och skapa de bästa förutsättningarna, ge elever den 

stimulans som svarar för varje barns intresse och mognad. (Malmer 2002) 

(montessoriforbundet.se)  

 

Uttrycket ”Hjälp mig att hjälpa mig själv” är en grundläggande tanke i pedagogiken och 

något som styr lärarens arbete. Svenska Montessoriförbundet skriver på sin hemsida att 

”Maria Montessori ansåg att ingen kan lära någon annan något. Däremot behöver varje 

barn hjälp för att kunna lära sig, men själva inlärningen måste var och en klara på egen 

hand.” (http://montessoriforbundet.se/pedagogiken/) 

 
Svenska Montessoriförbundet skriver vidare om Maria Montessoris tankar om barns 

rörelsebehov och hennes åsikt om att den fysiska utvecklingen ansågs lika viktig som 

den intellektuella. Montessori menar att det finns ett samband mellan friheten att röra 

sig och förståelsen för det inlärda. Spontaniteten och utvecklingen främjas av rörelse 

och hämmas av tvång om stillhet. Både minne och språk utvecklas genom rörelse enligt 

Montessori, samtidigt som fysik aktivitet också ökar självförtroendet.   

 

I Montessoripedagogiken används speciellt framtaget Montessorimaterial. Materialet 

ska ge elever en väg till nya kunskaper och vara en konkret hjälp att lättare förstå 

omvärlden. Materialet är ett hjälpmedel att gå från det konkreta till det abstrakta 

(montessori.se). Montessori menade att barnens omgivning ska erbjuda både fysisk och 

psykiskt lärande för en viktig stimulans (Malmer 1990). 

Jean Piaget (1896-1980) 

Jean Piaget var en schweizisk psykolog, filosof och pedagog som representerar en 

kognitiv syn på lek och utveckling Grindberg och Lango Jagtøien, (2000). Aroseus, 

(2013) menar att Piaget har haft ett stort inflytande över hur vi tänker kring mental 

utveckling idag. Piaget beskrivs som: ”… forskare som i mer än femtio år var sysselsatt 

med frågor som rör tänkande och språk om hur människan får kunskap om det värld hon 

lever i” (Malmer, 1990, s. 38). Säljö (2000) skriver om hur Piaget under sin verksamma 

tid talade om att utveckling hos barn måste ske genom aktiviteter som tillåter dem att 

vara fysiska, för att deras intellektuella erfarenheter ska utvecklas. Piaget ansåg att 

barnet utvecklas när det är fysiskt och intellektuellt aktivt, när barnet får undersöka och 

hantera sin omgivning utifrån tidigare kunskap.  

 

Piaget anser att barnets miljö utgör en nödvändig förutsättning för den intellektuella 

utvecklingen. När miljöer för att stimulera barns lek konstrueras, betonar Piaget att ett 

http://montessoriforbundet.se/pedagogiken/
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brett och allsidigt spektrum av upplevelser måste erbjudas för att barn ska kunna 

utveckla sina tidigare kunskaper. Tidigare kunskaper kopplas ihop med något okänt och 

bildar tillsammans en ny kunskap. Att barn behärskar de grundläggande fysiska 

färdigheter, som kan förväntas av dem i sin aktuella åldersnivå, är viktigt för dess 

lekförmåga eftersom de då har ett brett lager av kända områden att ta av och 

vidareutveckla, (Grindberg & Lango Jagtøien, 2000). Piaget menade att dessa element 

är viktiga ”... så att barnen får en motivation och inspiration att vara fysiskt aktiv utifrån 

en inre drivkraft, en inre motivation.” (Grindberg & Lango Jagtøien, 2000, s.90) 

 

Piaget anser att barn, för att kunna utvecklas, måste vara aktivt och tillåtas gör egna 

fysiska och intellektuella erfarenheter. Han menar även att när ett barn är aktivt, 

hanterar och undersöker sin omvärld, både fysiskt och intellektuellt, utvecklas det och 

tar till sig kunskap (Säljö, 2000). 

 

Piaget ska enligt Malmer (2002) utryckt ”Handen är hjärnans förlängda redskap”.  

  

 

Fysisk aktivitet – inlärning och hälsa 
Faskunger (2008) skriver i folkhälsomyndighetens rapport Barns miljöer för fysisk 

aktivitet om hur viktig faktor regelbunden fysisk aktivitet är för barns hälsa. Det bidrar 

till såväl fysisk, psykisk som socialt välmående, både direkt och senare i livet. 

Faskunger (2008) menar också att mycket tyder på en generell minskning när det gäller 

fysisk aktivitet hos barn, i och med att stillasittande aktiviteter ökat. Faskunger (2008) 

fortsätter med att beskriva de negativa följder som detta riskerar att leda till: kroniska 

sjukdomar som exempelvis typ 2-diabetes, benskörhet, övervikt och depression.  

 

Dan Andersson, läromedelsförfattare och universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås, 

publicerade den 23 februari 2016 en artikel i tidningen Skolvärden. Andersson förklarar 

att hjärnan påverkas i samband med fysisk aktivitet, på så vis att ämnen som får oss att 

må bra frisätts och att nybildning av blodkärl och hjärnceller sker. Han skriver också att 

fysisk aktivitet ökar volymen i ett område i hjärnan som är viktigt för minnet. I och med 

det vågar sig Andersson på att påstå att skolidrotten är skolans viktigaste ämne. Han 

menar att det är dags att se över styrdokumenten och den schemalagda fysiska 

aktiviteten i ämnet idrott och hälsa. Detta för att genom fysisk aktivitet öka både elevers 

fysiska välmående men också för att öka resultaten i de teoretiska ämnena, såsom 

matematik. 

 

Andersson (2016) skriver om hur människor sen urminnes tider är programmerade för 

ett aktivt liv för att överleva och hur vi idag, mer stillasittande än någonsin, riskerar att 

dö i förtid av såväl fysisk som psykisk ohälsa. I artikelns inledande stycke ställer sig 

Andersson frågan om att det kanske inte är mer matematikundervisning som behövs för 

att dagens elever ska bli bättre på matte? Han fortsätter med att påvisa skolans betydelse 

för fostran av en hälsofrämjande livsstil och belyser att flera vetenskapliga studier visat 

att det finns en stark koppling mellan kondition och kognition.  

 

Svenska riksidrottsförbundet presenterar i sin skrift Varför idrott och fysisk aktivitet är 

viktigt för barn och ungdom ett samlat utdrag från forskning och tidskrifter som 

behandlar bland annat fysisk aktivitet och hälsa. Det första som presenteras i skriften är 

ett citat från den finländske professorn i fysiologi, Matti Bergström som lyder ”Vill du 

ha klokare ungar ska du skicka dem till idrottsplatsen. Det är en väl dokumenterad 
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sanning att fysisk aktivitet underlättar inlärningen hos både barn och vuxna.” 

(Riksidrottsförbundet, 2009, s. 3).    

 

Riksidrottsförbundet fortsätter med att påpeka fördelar med regelbunden fysisk 

aktivitet. De menar att det inte finns någon medicin som på samma sätt som fysisk 

aktivitet kan öka välbefinnandet, stärka självförtroendet, ge bättre 

koncentrationsförmåga, öka inlärningsförmågan, öka muskelstyrkan och ge bättre 

kondition och kroppsuppfattning. Dessutom ökar stresstoleransen och den sociala och 

mentala utvecklingen stimuleras av fysisk aktivitet.  

 

Riksidrottsförbundet (2009) visar också på olika rekommendationer för fysisk aktivitet. 

Den svenska rekommendationen för alla individer är sammanlagt minst 30 minuter 

fysisk aktivitet varje dag. Samtidigt som den finska, danska och den nordiska 

rekommendationen säger att sammanlagt 60 minuter om dagen är vad som behövs för 

att ge en god hälsa.  

 

Världshälsoorganisationen rekommenderar 30 minuter fysisk aktivitet per dag som 

minsta nivå för vuxna, men att man för att hålla en stabil kroppsvikt behöver 60 minuter 

måttlig eller hård fysisk aktivitet per dag. För barn och unga rekommenderar 

världshälsoorganisationen 60 minuter fysisk aktivitet per dag.  

 

I skriften presenterar Riksidrottsförbundet (2009) en forskning som gjorts vid 

University of Turin 2009, där de internationella rekommendationerna som gjorts av 

världshälsoorganisationen WHO, undersökts. Av de 32 länder och 153 028 barn som 

deltagit i undersökningen var det inga som levde upp till rekommendationerna. Sverige 

hamnade på tolfteplats, Irland hade de flest fysiskt aktiva barnen och minst aktiva var 

barnen i Frankrike. 

 

Resultat ur Ingegerd Ericssons avhandling ”Motorik, koncentrationsförmåga och 

skolprestationer” (2003) visar att ökad fysisk aktivitet kan påverka skolprestationen, 

särskilt när det gäller skriv- och läsförmåga, rumsuppfattning och taluppfattning. Barn 

som får röra på sig mer klarar också skolarbetet bättre, det visades tydligast hos de barn 

som vid studiens start hade de största motoriska bekymren. Forskningen visade att de 

elever som fick fem timmar fysisk aktivitet och motoriskträning i veckan hade bättre 

resultat på flera delar av de nationella proven i svenska och matematik i skolår två än 

elever i jämförelsegruppen, som inte fått samma fysiska aktivitet (Riksidrottsförbundet, 

2009). 

 

Riksidrottsförbundet (2009) citerar en mängd forskare och ger exempel på 

forskningsresultat i ämnet, bland annat citeras Henning Kirk, medicinsk doktor. Kirks 

uttalande säger att brist på fysisk aktivitet har ett negativt inflytande på de kognitiva 

funktionerna hos alla människor, stora som små. Stress kan vara ett resultat av fysisk 

inaktivitet vilket i sin tur påverkar koncentrationen som behövs när man löser 

komplicerade uppgifter. Tvärtom så ökar fysisk aktivitet istället hjärnkapaciteten vilket i 

sin tur ger mer energi och därigenom ger oss större inlärningskapacitet.  

 

Vidare visas resultat från en norsk forskning ”Barn-Bevegelse-Oppveks” gjord av 

Mjaavatn och Gundersen (2005). I undersökningen testades barns motoriska och 

koordinatiska färdigheter, resultaten visade tydliga tecken på att dagens barn var sämre 

motoriskt utvecklade än vad barn var för bara några år sedan. De barn som var mer 

fysisk aktiva hade också fler vänner och högre social status. Resultatet visade dessutom 
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att barn som var motorisk säkra hade både bättre självförtroende och bättre resultat i 

matematik och norska än de motoriskt osäkra barnen.  
 

Grindberg och Jagtøien (2000) menar att barn har ett annat behov av rörelse än vad 

vuxna har. Barns muskulatur är inte lika utvecklade som hos vuxna och innehåller en 

större vattenmängd som innebär att muskulaturen inte tål långvarig och ensidig 

belastning, vilket i sin tur leder till att barn ständig har ett behov av att byta rörelse. 

”Barn har alltså ett behov av rörelse av fysiologiska skäl. De kan inte utan vidare sitta 

stilla längre stunder. De måste helt enkelt röra sig för att utvecklas vidare. Det "kryper" 

i hela kroppen. Det är ett fysiologiskt behov som är svårt att kontrollera med viljan och 

förnuftet.” (Grindberg & Jagtøien, 2000, s.24) Författarna argumenterar för att fysisk 

aktivitet och rörelse i undervisning är viktigt för barn, de menar att den intellektuella 

utvecklingen stimuleras i den fysiska upplevelsen. Lärare bör därför i arbetet med att 

lära barn läsa, skriva och räkna använda rörelseaktivitet som ett viktigt komplement. 

”Fysisk aktivitet hjälper till att ge barnen upplevelser som kan utvidga och klargöra 

förståelsen av begrepp och sammanhang.” (Grindberg & Jagtøien, 2000, s.100). Fysisk 

aktivitet är inte bara en källa till glädje, utan också betydande för fysisk hälsa, 

koncentrationsmöjligheter och inlärningsförmåga. Genom fysisk aktivitet tränas sociala 

sammanhang, självuppfattning och kroppskontroll (Grindberg & Jagtøien 2000). 

 

Klingberg (2011) påvisar effekterna av motions hos barn ”…i en sammanställning av 

studier som gjordes på effekten hos barn i åldrarna fyra till arton år, fann man positiv 

effekt på nästan alla mått som användes: perceptuell förmåga, verbala test, 

problemlösningsförmåga och tester av matematik.” (Klingberg, 2011, s. 164). 

Författaren skriver att statistik visar att fysisk kondition därför är viktig för vad elever 

kan prestera i skolan och att bättre kondition visar på bättre resultat i både matematik 

och läsförmåga. 

 

Enligt den senaste PISA-rapporten lär sig elever i den svenska skolan inte matematik på 

ett tillfredställande sätt. Nivån för att förstå matematik är låg och ämnet ger inte elever 

ökat självförtroende. En undersökning gjord i Svedala visade också att intresset för 

matematik sjunker med stigande ålder. 48 procent av eleverna i årskurs 3 tyckte att 

matematik var roligt medan siffran för årskurs 8 endast var 12 procent. Detta är ett stort 

bekymmer och en grupp har inrättats av Kungliga Vetenskapsakademien som vill stödja 

forskningen och utveckla arbetet med att undervisa i matematik samt få igång en 

diskussion om vilken roll matematiken har i samhället. Matematik är viktig för att förstå 

vardagliga händelser men också för att förstå abstrakta begrepp om hur världen 

fungerar. För att förstå samband mellan orsak och verkan underlättar det om man 

behärskar det logiska tankesättet som är matematiskt. Förståelse för matematik skulle 

således enligt detta resonemang leda till att fler förstår och kan påverka samhället till det 

bättre (Ingvar & Eldh, 2014). 

 

Annerstedt, Hansen och Lango Jagtøien, (2002) skriver om hur barn både är fysiskt och 

psykiskt aktiva. De menar att skolan måste ta tillvara på den skaparförmåga som barn 

besitter och utnyttja den till bland annat fysisk aktivet, för att på ett positivt sätt 

tillgodose de kunskapar som elever ska utvecklas i. De menar att skolan numer har ett 

större ansvar att ta hänsyn till barns rörelsebehov eftersom samhällsstrukturen idag inte 

gör det. Författarna menar att daglig fysisk aktivitet på ett eller annat sätt är en faktor 

för att alla elever ska trivas och utvecklas. Skolan måste därför ta hänsyn till att ge både 

tid och rum för den fysiska aktiviteten.  
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Motorisk aktivitet och verkliga erfarenheter påverkar i hög grad barns tänkande och 

minne. Genom att upprepa fysiska handlingar bildas både motoriska och kognitiva spår 

i minnet. Minnesbilderna skapas eftersom fysiska handlingar och sinnesintryck 

upprepas gång på gång. Barnet blir därmed kapabelt att komma ihåg händelseförlopp 

(Annerstedt, Hansen & Lango Jagtøien, 2002). Författarna menar att genom fysisk 

aktivitet kan vi bredda vår erfarenhet och genom den också stärka processen för 

intellektuellt lärande, till exempel att bättre förstå svåra matematiska förhållanden. 

”Därutöver hjälper fysisk aktivitet att göra både kroppen och själen bättre redo att 

använda huvudet.” (Annerstedt, Hansen & Lango Jagtøien, 2002, s.123) En lagom dos 

fysisk aktivitet gör att vi inte bara mår bättre kroppsligt och får lust att röra på oss mer 

utan också att vi blir mer upplagda för teoretisk undervisning och får lättare att förstå. 

 

Ericsson (2005) skriver om hur man i slutet av 1990-talet började intressera sig mer för 

rörelse och dess påverkan inom det pedagogiska området och hur rörelse är viktig för 

den psykiska förmågan. Ericsson (2005) skriver också om den ökande oron över att 

många barn och ungdomar rör sig allt mindre, och hur forskning visar vilka 

konsekvenser det innebär, som till exempel ökad risk för sjukdomar och depression. 

Författaren menar att det är genom skolans obligatoriska undervisning man måste nå de 

barn som är fysiskt passiva. Författaren skriver om hur barn med begränsade 

rörelsemöjligheter ofta får mindre tilltro till sin rörelseförmåga, något som kan leda till 

motoriska problem, vilken i sin tur ofta är en grund till dålig självkänsla. Positiv 

rörelseupplevelse kan däremot påverka barns känsla åt andra hållet, vilket kan tänkas få 

positiva effekter för koncentrationsförmåga och skolprestationer (Ericsson 2005) .  

 

Ericsson (2005) Skriver om hur studier som gjorts av Kadesjö och Gillberg (1999) i 

Karlstad visade att barn med motoriska problem hade sämre resultat i test med tal, 

fonologi, högläsning och läsförståelse. I sitt arbete betonade forskarna vikten av ökad 

kunskap om motoriska brister för att bättre kunna hjälpa barn med sådan problematik. 

Ericsson (2005) framhåller dock att det inte går att generalisera denna problematik, alla 

barn med försenad motorik har inte läs- och skrivsvårigheter eller vice versa. 

 

I Sveriges televisions program ”Gympaläraren” som hade premiär i mars 2016 får man 

som tittare följa programledaren Kalle Zackari Wahlström som på sin gamla 

högstadieskola, Vanstaskolan, undersöker i vilken omfattning eleverna rör på sig. I 

premiäravsnittet träffar Zackari Wahlstöm barnhälsoforskaren Daniel Berglind som 

berättar om hur han deltagit i studier i form av rörelsemätningar på tusen fyraåringar i 

hela Sverige. Sverige uppvisar ett lågt resultat av barns rörelse i en internationell 

jämförelse. Resultaten av mätningarna visade att fyraåringar spenderar ungefär hälften 

av sin vakna tid helt stillasittandes. Endast 30 procent rör sig tillräckligt mycket och når 

upp till WHO:s rekommendation för fysisk aktivitet per dag för barn, det vill säga minst 

60 minuter intensiv aktivitet per dag. Berglind menar att det är siffror som inte alls ser 

bra ut, att resultatet av denna inaktivitet kan visa sig redan i tonåren, med benskörhet 

och tecken på diabetes, men framför allt är det något som kommer att visa sig på sikt. 

Berglind påpekar att man vet att de beteenden man har som ung, har man ofta kvar som 

vuxen, därför är det så viktigt att lägga en bra grund för beteenden med rörelse tidigt i 

livet.  

 

Zackari Wahlstöm använder rörelsemätare, så kallade accelerometrar, för att testa 

rörelseaktiviteten, under all vaken tid, på åtta högstadieelever på skolan. I avsnitt fyra 

presenteras resultatet, som inte alls ser bra ut: det visade sig att testeleverna var 

stillasittande totalt 80 - 90 procent av dagen. Berglind jämför dessa högstadieelever med 
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forskning som han gjort på kvinnor som genomgått fetmakirurgi. Dessa kvinnor har, 

innan operationen, rört sig väldigt lite men eleverna som deltog i testet rör sig enligt 

dessa mätningar ännu mindre. Berglind svarar att man inom forskningen inte riktigt vet 

långtidseffekterna av denna stillasittande livsstil men att man är säker på att för lite 

fysisk aktivitet är ohälsosamt.  

 

Fysisk aktivitet och hjärnan 
I ett utdrag från Lärarförbundets tidning Idrottsläraren (nr 4, 2000) skriver Anders 

Raustorp, med anledning av nedskärningar av idrott i skolan, om en stor kanadensisk 

undersökning, TroisRiviers-undersökningen (Trudeau et al., 1998). Undersökningen 

visade att ungdomar som fick mer tid till idrottsundervisning och mindre tid till de 

teoretiska ämnena ändå presterade lika bra, och i vissa fall till och med bättre, i de 

teoretiska ämnena. Raustorp använder undersökningen som argument mot 

nedskärningen. 

 

Även Hannaford (1997) skriver om samma kanadensiska undersökning, hon drar 

paralleller till tretton olika studier av samband mellan träning och hjärnkraft. Hannaford 

(1997) förklarar bland annat om hur forskning hjälpt till att förklara samband mellan 

motorik och lärande, till exempel hur koordinerade rörelser, stimulerar produktionen av 

neurotrofiner. Neurotrofiner är ett naturligt ämne som stimulerar tillväxten av nervceller 

vilket har betydelse för minne och lärande. Författaren beskriver hur djurstudier 

bekräftat detta samband, där Carl Cotman vid en studie på University of California fann 

att råttor med större och mer varierad fysisk aktivitet hade mer neurotrofiner än 

stillasittande råttor. Vid en annan undersökning gjord av William Greenough vid Illinois 

universitet fick man ett likvärdigt resultat, de råttor som blev duktiga på koordinerade 

rörelser, hade också ett antal större förbindelser hos neuronerna i hjärnan än de råttor 

som bara sprang i automatiska hjul.  

 

Hannaford (1997) citerar P E Dennisons ord ”Rörelse är porten till all inlärning”. 

Författaren fortsätter med att beskriva hur de flesta människor tycker att det går lättare 

och bättre att tänka medan de sysselsätter sig med någon rörelse. Rörelsen ska helst inte 

kräva så stor koncentration, till exempel som att diska, promenera, utföra 

trädgårdsarbete, raka sig eller handarbeta. Hon påpekar också att det är något som 

nervforskare under en lång tid har arbetat med att undersöka, om hjärnan är skapt på så 

vis att det finns olika delar som responderar på rörelse alternativt kognitiv aktivitet. En 

sådan insikt skulle vara till hjälp att förklara varför människor med Parkinsons sjukdom 

fort blir mentalt försämrade i och med att deras fysiska kapacitet blir nedsatt. 

Författaren utvecklar sedan att det nu finns forskning som visar att det finns områden i 

hjärnan som bara sätts igång i samband med muskelrörelse. Det är områden som är 

viktiga för tankekoordination. Tankekoordination, att samordna tankar om till exempel 

planering och tidsföljd av framtida händelser (Hannaford 1997). 

 

Hjärnans potential är mycket stor och man vet att dess förmåga att lära nya saker 

påverkas av både arv och miljö. När det gäller miljöns påverkan kan man se att flera 

olika faktorer inverkar. Gifter, hormoner, ljud, ljus samt trygghet och utmaningar bidrar 

till att påverka hjärnans förmåga. Man vet också att relationer och vanor är viktiga 

faktorer som inverkar på såväl humör, hälsa och prestationer. Dessutom har våra rutiner 

och livsstilar som stress, sömn, mat och motion också visat sig avgörande för barns 

lärande. Forskning säger att stress, socker, stillasittande och brist på sömn minskar 

försättningarna för att lyckas i skolan (Ingvar & Eldh, 2014). 
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Ingvar & Eldh (2014) skriver vidare om hur kroppen och hjärnan behöver fysisk 

aktivitet för att fungera på bästa sätt. Som dagens samhälle är format så behöver vi dock 

inte röra oss och för detta får vi betala ett pris. Motoriken, styrkan och balansen blir 

sämre av en stillasittande livsstil. Att leva ett passivt liv för också med sig övervikt och 

fysisk ohälsa. Många rör sig för lite för att få tillräckligt med kondition och trots 

vetskapen om detta har ämnet idrott och hälsa minskat i omfattning på skolschemat. Ett 

annat problem är att idrottsundervisningen inte organiseras så att den blir stimulerande 

för alla. Barn som rör sig för lite orkar mindre och koncentrationen blir sämre. Att vara 

passiv har alltså visat sig ha negativa effekter för hälsan både psykiskt och fysiskt sett, 

medan regelbunden fysisk träning har en hälsosam påföljd. För hjärnans del innebär 

fysisk aktivitet att förutsättningarna för inlärning underlättas. Det beror på att fler 

nervceller bildas och hjärnan blir mer plastisk, alltså mer formbar. Även andra positiva 

följder finns: signalämnen utsöndras, vilket är humörhöjande och stressdämpande. 

Hjärnan är alltså beroende av fysiska ansträngningar på samma sätt som hjärtat är det. 

 

Klingberg (2011) skriver om hur en stimulerande miljö med fysisk aktivitet har effekt 

på arbetsminnet. Klingberg, liksom Hannaford, hänvisar till studier som gjorts på råttor. 

Denne redogör för hur en så kallad ”tv-råtta”, som endast får observera en stimulerande 

miljö genom en glasruta, inte uppvisar något förbättrat minne medan en ”gym-råtta” 

som fått tillgång till ett motionshjul istället visar motsatsen. 

 

Klingberg (2011) skriver vidare om hur flera studier som gjorts bland annat i USA, och 

hur andra internationella jämförelser, visar att ”Mer och mer forskning visar hur fysisk 

träning inte bara får effekt på kondition och övervikt utan också hur den förbättrar våra 

kognitiva förmågor.” (Klingberg, 2011, s.160). Författaren redogör sedan för vilka 

mekanismer i hjärnan som leder till dessa förbättringar. Till exempel hur man funnit att 

konditionsträning leder till ökad tjocklek av hjärnbarken på flera ställen och att endast 

tre månaders träning är tillräckligt för att se resultat av dess storlek.  

 

I en artikel från Svenska Dagbladet berättar Klingberg om stora forskningsprojekt han 

varit med och startat i både USA och Europa. Han hoppas på att där kunna visa ett 

resultat på hur man kan avkoda hjärnans aktiviteter och genom den bättre förstå barns 

svårigheter med bland annat matte och läsning. Syftet med forskningen är också 

förhoppningar om att kunna hitta effektiva hjälpmedel. 

 

Lek och inlärning 
Annerstedt, Hansen och Lango Jagtøien (2002) skriver om hur de stora skolreformerna 

under 1990-talet bland annat ökade uppmärksamheten på lekens plats i undervisningen i 

skola och förskola. Författarna menar att pedagoger behöver sätta sig in i och minnas 

hur det var att leka, både på lekens positiva och negativa sidor, för att ge eleverna rätt 

villkor för skolans lek. Det är nödvändigt eftersom leken skall vara en naturlig del av 

skoldagen. 

 

Ahlberg (1995) skriver om hur barn lätt tillgodogör sig matematisk kunskap genom lek 

och spel. Hon menar att barn genom lek och friheten genom att själv få skapa, lätt 

tillgodogör sig kunskap och lär sig. Hon påtalar både hopprep och tärning som viktiga 

instrument för matematisk lärande och hur rim och ramsor knyter an till matematik på 

olika sätt. Genom lek får barn möjlighet att finna egna metoder och problemlösningar 

som är viktig för det fortsatta lärandet. 
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Under hela barndomen finns matematiken där - när man räknar trappstegen man går, att 

man kan sitt husnummer, hur många dagar det är kvar till sin födelsedag etc. Barn är av 

naturen kreativa och utforskande och löser ofta matematiska problem i vardagslivet, till 

exempel hur man delar på det godis man har. Risken med de krav som finns när barnet 

sedan börjar i skolan är att de möter en helt annan matematik än den de är vana vid – en 

sorts matematik som inte är kopplad till den tidigare erfarenhet man har från 

vardagslivet. Mötet med en mer formell matematik, som den som oftast presenteras i en 

matematikbok, kan medföra att barnen får en känsla av att den tidigare kunskapen inte 

duger. Det i sin tur kan leda till en negativ inställning till ämnet och hämma den 

fortsatta utvecklingen. Därför är behovet av en utveckling i undervisningen av 

matematik viktig, verksamheten bör drivas efter barnens villkor och inte skolans, för att 

främja ett bättre resultat på sikt (Ahlberg m.fl. 2002). 

 

Malmer (1990) skriver om Harvard-psykologen Howard Gardner studie om barns lekar, 

teckningar och fantasisagor. Han menar att barns kreativitet når en kulmen vid 

sjuårsåldern, efter att under den tidiga uppväxten utvecklats i rekordfart. Det kan delvis 

bero på skolstarten och hur vuxna bemöter barn, hur barnens fantasi och lek plötsligt 

förväntas vara mer verklighetstroget. Malmer menar att barn är snabba på att tolka 

vuxnas signaler och eftersträvar att göra rätt istället för att lita på sin egen vilja hur man 

till exempel ska färglägga en bild. Gardner påpekar, liksom Ahlberg m.fl. (2002), att val 

av undervisningsmetoder därför är av en enorm stor betydelse för att inte hämma 

barnets kreativitet.  

 

Även Lindqvist (2002) skriver om hur ”Vuxna planerarför barn som de vore småväxta 

vuxna och i behov av fikahörn, arbetsbord, datahörna.” (Lindqvist, 2002, s.14). 

Författaren menar att barn behöver miljöer som inspirerar och motiverar dem till 

utforskande och upptäckande – miljöer som skapar mening för barn, att leka och lära sig 

i. Lindqvist (2002) skriver vidare att leken i skolan kräver ett socialt sammanhang, där 

man genom kommunikation och gestaltande verksamhet främjar gruppens styrka.  

Genom leken kan barn lättare slappna av i sin relation till den vuxna ledaren och på så 

sätt skapas lättare en trygg relation och ett bättre samarbete. I leken kan den vuxne inta 

en roll som barnet känner till och inte behöver känna sig osäker på den vuxnes regler 

utan förhåller sig istället till lekens regler (Lindqvist 2002). 

 

Lindqvist (2002) påpekar att leken är en grundläggande aktivitet för barn långt upp i 

skolgången och att den kan ge mycket näring åt lärandet. Författaren påtalar att barn 

genom leken vågar mer eftersom den inte kan kritiseras, det kan i sin tur leda till att 

barn också vågar mer i undervisningssituationer. ”Lek bör vara den princip som man 

bygger lärandet på. Forskning visar att leken är viktig för barn i åldern två-tolv år, 

kanske särskilt mellan fem och tio år.” (Lindqvist, 2002, s.127). 

 

Peggy Kaye, en amerikansk författare och lärare, skrev under 90-talet flera böcker om 

hur barn lär sig att läsa och räkna på de sätt de tycker är roligast – genom lek och spel. 

Kaye har skapat matematiska material som är fyllda av lekar och kreativa aktiviteter för 

att väcka barns intresse och ge dem en positiv bild av inlärning.  

 

Kaye menar att barn, för att lära sig saker de upplever som svåra, bör hamna i rätt 

sinnesstämning för att klara utmaningen. Genom leken kan barn slappna av i en 

situation som ändå kräver full koncentration och lättare koppla bort omvärlden på ett 

annat sätt än i skolbänken. Kaye förespråkar att barn tillgodogör sig de matematiska 

grunderna genom lek, och därför bör både lärare och föräldrar uppmuntra och bjuda in 
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till lek och spel i olika former för att hjälpa barn att utveckla sina matematiska 

kunskaper.    

 

Arbete med laborativt material i matematikundervisning 
Malmer (2002) skriver om värdet i ett laborativt arbetssätt. Författaren framhåller hur 

matematikämnet för många elever upplevs som både svårt och tråkigt och hur 

konkretion, stimulans och omväxling är behov som behövs stimuleras för att råda bot på 

den uppgivna känslan. Malmer menar att matematiksvårigheter ofta har en grund i ett 

bristande ordförråd, men att praktiskt arbete i kombination med samtal är goda 

förutsättningar för en bredare begreppsbildning. Samtidigt upplevs ofta de laborativa 

inslagen i undervisningen som roliga vilket medför att koncentrationen också håller 

längre.  

 

Malmer (2002) belyser även vilket motstånd som ibland finns mot laborativ 

undervisning och hur undervisningsformen delvis kan vara stämplad med låg status. 

Malmer menar att lärare kan undvika undervisningsformen av rädsla för att elever ska 

tycka det är ”barnsligt” eller förknippat med nybörjarundervisning. 

 

Ett laborativt arbetssätt kan gynna individen såväl som gruppen.  Genom att 

konkretisera matematik med utvalt och genomtänkt material väcks lätt lusten för arbete 

och motivationen för att lösa problem ökar. Emanuelsson m.fl. (2004) menar att 

laborativt arbete gynnar inlärning hos alla elever, oavsett kunskapsnivå, för att skapa 

grundläggande förståelse innan man övergår till mer abstrakt arbete med bland annat 

begrepp. Gruppupparbete är vanligt förekommande vid ett laborativt arbetssätt och 

författaren pointerar vikten av lärarens medvetenhet och omsorg vid sammansättning av 

grupper, för bästa möjliga chans till stimulans och inlärning för individen och 

utveckling av klassen som funktionell grupp.  
 

Liksom Emanuelsson m.fl. (2004) menar Rystedt & Trygg (2005) att lärarens roll i den 

laborativa undervisningen är avgörande för resultatet av elevernas mottagande. 

Författarna påpekar betydelsen av införandet av det laborativa materialet på ett väl 

genomtänkt sätt, eftersom det inte är materialet i sig som leder till kunskap. För att 

skapa ett positivt arbetsklimat krävs att läraren är trygg både i sina ämneskunskaper och 

med de didaktiska aspekter som behövs för att skapa ett positivt arbetsklimat och en 

varierad undervisning Rystedt & Trygg (2005). 

 

Sterner & Lundberg (2002) skriver liksom Malmer (2002) om hur speciellt viktigt 

konkret arbete, genom laborativa övningar, är för elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Eftersom man i det konkreta arbetet till stor del fokuserar mer på muntlig än skriftlig 

kommunikation kan dessa elever kommunicera matematik utan att känna sig hindrade. 

Även Ahlberg (2001) skriver om hur Lester (1996) menar att ett laborativt arbetssätt 

kan vara till stöd för elever som har svårighet med problemlösning. Ahlberg påtalar 

även hur grupparbete kan vara ett stöd genom samtal och diskussioner om egna och 

andras erfarenheter och teorier, författaren menar att ”… samtal, bild och berättande kan 

ge en ny dimension åt matematiken.” (Ahlberg, 2001, s. 44).  

 

Tidigare forskning - sammanfattning och slutsats  
De historiska personerna som nämns i detta kapitel: Fröbel, Dewey, Montessori och 

Piaget uttalar samtliga, i sina teorier, en koppling mellan fysisk aktivitet, lek och 

laborativt arbetssätt med inlärning. Arbetssätt som dessa är en vinst för inlärning, där 

teori och praktik får samspela. Även nutida forskning visar samma resultat, att fysisk 
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aktivitet inte bara främjar hälsan utan har positiv inverkan för inlärning. Samtidigt visar 

flera rapporter alarmerande siffror om att barn får en allt med stillasittande livsstil, även 

hos de yngre barnen. Med utgångspunkt i denna kunskap om vad fysisk aktivitet, lek 

och laborativt material har för påverkan för både hälsa och inlärning har jag i detta 

arbete valt att lägga fokus vid just sådana typer av arbetssätt, för att själv kunna studera 

elevernas respons och eventuella framsteg.  
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Syfte och frågeställningar  
Mitt mål med studien är att låta elever möta matematik i andra kontexter än genom 

individuellt arbete i matematikboken. Jag vill undersöka om matematikundervisning 

med rörelse i fokus kan ge en positiv effekt till förståelse och inlärning i sannolikhet. 

Jag vill hitta ett tillvägagångssätt att undervisa sannolikhetslära på för att undersöka om 

det kan stimulera och göra arbetet mer lustfyllt.  

Syftet med min studie är att dels skapa ett material bestående av beprövade 

lektionsplaneringar i sannolikhetslära och dels att genom olika matematiska aktiviteter 

studera elevers inlärning och mottagande av arbetssätt. Rörelse, lek och laborativt 

material, i syfte att stärka matematikundervisningen, är undersökningens utgångspunkt.  

 

Eftersom forskning visat att fysisk aktivitet har betydelse för lärande vill jag genom 

dessa lektioner studera om jag fångar elevernas intresse, lust och nyfikenhet att lära sig 

sannolikhetens grunder. Samtidigt vill jag undersöka lärandeprocessen, om och hur 

elever utvecklar sin matematiska förmåga i sannolikhet.  

 

 På vilket sätt uppfyller de lektionsplaneringar i sannolikhetslära som jag 

utformat, läroplanens intention, nämligen, att förstå innebörden av 

slumpmässiga händelser i experiment och spel? 

 

 Hur främjar rörelse, lek och laborativt material inlärning i sannolikhetslära i 

årskurs två? 
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Metod 
I denna del av arbetet redogör jag för val av datainsamlingsmetod och urval av 

undersökningspersoner. Vidare kommer jag att presentera tillvägagångssätt som 

planering och genomförande samt material och bearbetning. Slutligen beskrivs etiska 

ställningstaganden och undersökningens tillförlitlighet.   

 

Urval 
Studien är utförd i en årskurs två med 20 elever vårterminen 2016. 18 elever deltog och 

slutförde studien, nio pojkar och nio flickor, bortfallet av två elever berodde på 

sjukdom. Valet av elever har varit ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011), det vill säga 

att jag valt de testpersoner som funnits tillgängliga. Att den valda klassen går i årskurs 

två, är relevant för studien då det är de tidiga skolåren jag valt att koncentrera mig på.  

 

Min lokala lärarutbildare är klassföreståndare för klassen som deltagit i undersökningen 

och under min sista verksamhetsförlagda utbildning var jag verksam i klassen under tio 

veckor. Jag har även vikarierat till och från i samma klass. I och med det känner jag, 

lärare och elever varandra, vilket medför både för- och nackdelar i en undersökning. 

Fördelarna är att vi inte behöver gå igenom processen, och allt vad det innebär, att lära 

känna varandra, min position som lärare är inget nytt för eleverna. Jag känner mig trygg 

i ledarrollen vilket jag upplever leder till ett mer självsäkert ledarskap. Jag känner till 

varje enskild elev och vet ungefär vilka kunskapsnivåer de ligger på och hur de fungerar 

socialt. Den sistnämna kan även vändas till sin nackdel i forskningssammanhang då det 

finns en risk att jag omedvetet blir mer partisk än objektiv i min bedömning.  

 

Datainsamlingsmetod 

Lektionsplaneringar 

Studien innehåller fyra lektionsplaneringar som jag utformat med anpassning till 

testgruppens årskurs och utfört med avsikt av att nå studiens syfte. I varje 

lektionsplanering presenteras syfte, material och koppling till läroplanen. Lektionerna är 

skapade med en tanke om en alternativ undervisningsmetodik, läs mer under 

undervisningsmetoder nedan.  

Observation 

Under lektionerna har jag observerat eleverna i deras perception, mottagande av uppgift, 

arbete, diskussion med varandra och förståelse. Jag har fört anteckningar för att minnas 

mina iakttagelser delvis under och alltid efter varje lektion.   

För- och eftertest 

För att snabbt och smidigt få ett perspektiv över testgruppens kunskaper i sannolikhet 

gjordes ett förtest innan lektionerna introducerades. Detta följdes av ett identiskt 

eftertest efter de fyra lektionernas slut. Testen utfördes för att vara till hjälp vid analys 

av elevernas lärande. För att se huruvida, och i vilken, utsträckning varje elev 

tillgodogjort sig kunskap under studien – och även för att se den eventuella 

utvecklingen hos varje individ men också hur gruppen utvecklats, se testet i bilaga 1. 

Skriftlig ”utvärdering” 

Efter fjärde och sista lektionen tilldelades eleverna en skriftlig ”utvärdering”, vilken var 

utformad på så vis att varje elev markerade samtliga utförda lektioner med att rita ett 
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ansikte som symboliserade vilken känsla eleven hade för lektionen. Alternativen var 

jätteroligt, roligt, varken roligt eller tråkigt, tråkigt eller jättetråkigt. ”Utvärderingen” 

gjordes enskilt och var anonym. 

Intervju 

Slutligen gjordes en muntlig utvärdering i form av semistrukturerade intervjuer med 

fokusgrupper. Bryman (2011) skriver om intervjutekniken på så vis att den inbjuder 

intervjuaren möjligheten att anpassa följdfrågor som passar för varje respondent, vilket 

leder till att intervjuerna gärna blir mer följsamma än en vad en strukturerad intervju 

med slutna frågor blir. Bryman (2011), redogör för begreppet fokusgrupper som en 

form av intervju där det dels finns flera deltagare och där frågorna rör ett förhållandevis 

avgränsat område.  

 

Intervjuerna gjordes i grupp om cirka fyra elever. I och med att mina intervjuer gjordes 

med barn i nioårsåldern tyckte jag att gruppintervjuer var ett bra val med tanke på att 

respondenten kan ha svårt att öppna sig och känna sig trängd vid ett enskilt möte med 

en person med auktoritet (Kvale & Brinkmann, 2014:51–53). Det kändes effektivt att 

hålla intervjuerna i grupp, där eleverna kunde stötta varandra, kanske känna sig mindre 

utsatta, och genom det öka chansen för fler givande och uppriktiga samtal. Att utföra 

gruppintervjuer innebär dock även risker, som att en stark individ i gruppen tar över 

samtalet och blir den styrande. Därför är det viktigt att jag som intervjuare är lyhörd och 

medveten om att grupptryck är en faktor som kan förekomma i gruppintervjuer 

(Esaiasson et. al., 2012:324).   

 

Frågorna handlade mestadels om hur eleverna upplevt mina lektioner, till exempel Hur 

tycker ni det har varit att arbeta med sannolikhetslära? Hur trodde ni innan att det 

skulle vara? Vad var roligt och vad var tråkigt? Vad tycker ni om sättet att arbeta på? 

Tycker ni att ni lärt er något? Jag strävade efter att få ett gynnsamt diskussionsklimat 

mellan respondenterna, för att uppnå intervjuns syfte som var att få veta elevernas 

uppfattning och åsikt om lektionsinnehåll, tillvägagångssätt och inställning till 

matematik. 

Läromedelsundersökning 

Jag har även studerat läromedel, i form av 44 stycken arbetsböcker i matematik, som 

riktar sig till årskurs 1 -3. Större delen av de böcker jag studerat har jag lånat på en 

skola, resten har jag granskat via internet. Anledningen till läromedelsundersökningen 

var att se i vilken omfattning sannolikhetslära förekommer, och vilken typ av 

sannolikhetslära det i så fall rör sig om.    
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Förtest – för att undersöka elevernas tidigare kunskaper 

 

Utförande av lektioner 

 

Eftertest – för att undersöka eventuell utveckling 

 

 

Individuell skriftlig ”utvärdering” 
 

Gruppintervju – muntlig ”utvärdering” 

 

Genomförande av den empiriska studien 
Inför studien kontaktade jag min lokala lärarutbildare för att fråga om jag fick möjlighet 

att utföra min undersökning i hennes klass under vårterminen. Efter att klartecken 

givits, träffade jag henne för att informera dem om min studie, visa 

lektionsplaneringarna och bestämma tid och plats för utförandet. Ett informationsbrev 

skickades via mejl ut till elevernas vårdnadshavare, i vilket jag presenterade mig, 

informerade om syftet för min undersökning, lämnade mina kontaktuppgifter och 

försäkran om anonymitet för eleverna, se bilaga 2, Brev till vårdnadshavare. 

Anledningen till att brevet mejlades ut beror på att det är att det är den 

kommunikationsmetoden man vanligtvis använder att sända ut information till föräldrar 

i den klassen.  

Studiens arbetsgång: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela undersökningen inleddes med ett förtest för att få en uppfattning om elevernas 

kunskap i sannolikhet, se datasamlingsmetoder för beskrivning och bilaga 1 för test. 

Testet delades ut till samtliga elever och vi läste tillsammans igenom det innan eleverna 

fick börja arbeta. Testet var även projekterat med kanon på storbildsskärm i 

klassrummet. Eleverna fick vid behov hjälp med läsning och skrivning, men ingen mer 

förklaring vad det gäller den matematiska delen än vad texten gav. Ingen utsatt tid var 

bestämd utan alla gjorde provet i sin egen takt, de som blev klar läste tyst i framtagen 

bok till det att samtliga var klara. Under samma lektionstillfälle som förtestet gjordes 

första lektionen, resterande lektioner gjordes under enskilda lektionstillfällen. 

Lektionerna är ett eget material som jag i själv skapat, med hjälp av några få idéer och 

infallsvinklar från andra håll. Idén om skalan i första lektionen är hämtad från 

skolverkets ”Matematiklyftet” (Skolverket 2014) och tanken med att använda 

tändsticksaskar som alternativa tärningar och ”plattan” som lektion fyra inleds med fick 

jag efter ett samtal med en kollega. Lektionernas utformning och arbetssätt är skapade 

på egen hand. Nedan beskrivs lektionerna i korthet, de fullständiga 

lektionsplaneringarna med lektionerna i sin helhet finns under rubriken Produkt.  
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Lektion 1 – introduktion av sannolikhet  

Målet och syftet med den första lektionen är att eleverna ska få förståelse för och 

bekanta sig med begreppet sannolikhet. Lektionen ska väcka intresse för sannolikhet 

hos eleverna och är uppbyggd med laborativt material och stor elevsamverkan. 

Begreppet sannolikhet tolkas och eleverna får bedöma sannolikheten, genom egna 

reflektioner och i diskussion med klasskamrater, i både för- och självvalda händelser.  

 

Lektion 2 – hur stor del av? 

Målet och syftet med lektionen är att eleverna ska lära sig grunden av hur stor en del 

något är av det hela, för att senare kunna bygga vidare på detta i mera avancerade 

övningar i sannolikhet. Eleverna ska också bygga upp en förståelse för att delarna av det 

hela måste vara lika stora för att kunna räknas. Lektionen är spelinspirerad och 

laborativt material används, i form av vanliga och egengjorda tärningar. Enkla tabeller 

introduceras för att sortera tärningens utfall. Klassen är uppdelad i halvklass och 

eleverna arbetar i par under hela lektionen.  

 

Lektion 3 – hur stor del av? fortsättning  

Syftet och målet med denna lektion är att utveckla kunskapen från de tidigare 

lektionerna samt att skapa en förståelse för hur man arbetar med flera delar i samma 

helhet. Lektionen handlar om att räkna ut sannolikheten för att bli dragen i ett lotteri, i 

och med att ens namn blir dragen vinner man en rörelse som man sedan får utföra.  

Eleverna hittar själva på rörelserna som lottas ut och spelet pågår till dess att alla namn 

blivit dragna.  

 

Lektion 4 – sannolikhetslära på idrotten.  

Målet och syftet med lektionen, är att återkoppla till tidigare lektioner i sannolikhetslära 

och utföra samma sorts övningar på ett helt nytt sätt, för att öka och förhoppningsvis 

också förbättra förståelsen för ämnet. Framförallt vill jag låta barnen upptäcka 

matematiken, och i det här fallet sannolikheten, utanför klassrummet. Genom att 

integrera ämnena idrott och matematik låta barnen upptäcka användning av sina 

kunskaper på ett nytt sätt. Lektionen behandlar sannolikhetslära genom fysisk aktivitet 

och lek. Strategitänk med chans- och risktagande, reaktionsförmåga och snabbhet är 

också färdigheter som tränas.   

 

Därefter fick eleverna än en gång göra testet som inledde hela undersökningen. 

Eftertestet var helt identiskt med förtestet och gjordes samma dag som sista lektionen, 

lektion 4. Proceduren var den samma som under förtestet: testet delades ut till samtliga 

elever och vi läste tillsammans igenom det innan eleverna fick börja arbeta. Eftertestet 

var även projekterat med kanon på storbildsskärm i klassrummet. Eleverna fick vid 

behov hjälp med läsning och skrivning, men ingen mer förklaring vad det gäller den 

matematiska delen än vad texten gav. Ingen utsatt tid var bestämd utan alla gjorde 

provet i sin egen takt.  

 

Efter att samtliga lektioner var genomförda tilldelades eleverna den skriftliga 

utvärderingen, vilken var utformad på så vis att varje elev markerade samtliga utförda 

lektioner med att rita ett ansikte som symboliserade vilken känsla eleven hade för 

lektionen. Utvärderingen gjordes enskilt och var anonym. Se utvärderingen i bilaga 3.  

 

Slutligen utfördes gruppintervjuerna, klassen delades i fem grupper; tre grupper med 

fyra elever och två grupper med tre elever. Jag valde slumpmässigt ut elever till 

grupperna. En grupp i taget samlades vid ett runt bord i ett grupprum som ligger i 
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anslutning till klassrummet. Jag förklarade för eleverna att jag ville prata med dem om 

hur det tycker att det har varit att arbeta med sannolikhetslära och det sättet vi gjort det 

på. Intervjuerna pågick ungefär sju minuter. 

 

 

Teoretiskt analysverktyg  
Här kommer en presentation av det teoretiska ramverk, matematikern Alan J Bishop sex 

fundamentala matematikaktiviteter (1991), som är jag utgått ifrån i analysen av mina 

fyra lektioner i denna undersökning.  

 

Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) skriver om barns möte och förhållande till 

matematik. De lyfter fram exempel på hur barn utvecklar en matematiks kompetens 

genom vardagliga situationer utan att räkna med penna och papper. Författarna 

beskriver hur barn möter matematik och matematiska begrepp exempelvis genom lek, 

spel, att hjälpa till vid inköp, att duka bord eller vid kojbygge. Genom samtal och 

diskussioner med andra utmanas barn att utveckla sin matematiska förmåga, till 

exempel när man argumenterar för sina åsikter i ett spel eller vilken väg som är kortast. 

De matematiska aktiviteter som barn tillägnat sig före skolstart kommer de också att 

möta många gånger i livet, både i skolan men också i vardagen.  

 

Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) menar att vi är vana att tänka på matematik som 

olika räknesätt och uträkningar, men att vi måste ha kunskaper även bortom detta för att 

kunna upptäcka barns matematik, ”Vi måste se och känna igen matematiken i andra 

kontexter.” (Solem & Reikerås, 2004, s. 9). Vid vardagliga matematiska aktiviteter som 

barn utför, kan vi analysera och få en förståelse för deras relation till ämnet. Författarna 

menar att barns matematiska utveckling, och uttryck, växlar mellan handling och 

tänkande. ”Att tänka, att uttrycka sina tankar och att handla flätas samman. Detta blir 

mycket tydligt när vi granskar det aktiva, lekfulla och utforskande barnet.” (Solem & 

Reikerås, 2004, s. 10). Solem och Reikerås (2004) kopplar detta till Alan Bishops sex 

fundamentala matematikaktiviteter som ett verktyg för att få en bredare och mer 

nyanserad uppfattning om matematik för både barn och vuxna. 

 

Bishop skriver i sin bok Mathematical Enculturation (1991) att matematik upplevs av 

många som ett av de viktigaste ämnena i läroplanen, ett ämne som de flesta människor 

känner till och har studerat. Matematik används i varje samhälle i olika kulturer, det är 

ett ämne som lärs ut i de flesta skolor i världen. Många har dock en obekväm känsla för 

matematik och det är inte ovanligt, att många uttalar sin okunskap om ämnet. Bishop 

framställer matematik som ett "sätt att veta" och han analyserar de pedagogiska 

konsekvenserna, hur didaktiken hänger ihop med matematiska kunskaper att lära sig, av 

ämnet ur ett globalt och kulturellt perspektiv. Hans mål är att skapa en ny syn på 

matematiken som en kulturprodukt. Han menar att behovet av en bra 

matematikutbildning är viktigare än någonsin eftersom det är grunden till det moderna 

teknologiska samhället.  
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Alan Bishops sex fundamentala matematikaktiviteter 

Nedan följer en beskrivning av de sex matematiska aktiviteterna och dess innehåll. 

 

1. Förklaring och argumentation  

När barn i samtal vill förmedla och förklara sina tankar och sitt matematiska 

resonemang för andra. När de motiverar sina val av strategier och resonerar sig 

fram till logiska slutsatser, vilket är en central del i matematiken.  

 

2. Lokalisering 

Uppfatta lägen som överst/underst. Att ta ut riktningar och uppskatta avstånd för 

att lokalisera sig till exempel i rummet, att hitta hem eller att skapa fysiska eller 

mentala kartor för att planera och orientera sig. 

 

3. Design 

Att se likheter och skillnader med hjälp av olika former är något som barn 

förmår redan som små exempelvis när de bygger med klossar eller sorterar enligt 

vissa egenskaper. Med hjälp av former kan barn bilda konsthantverk som 

mönster, former och modeller vilket ger matematiska symmetrier. 

 

4. Räkning 

Både barn och vuxna använder dagligen räkning i många olika former. Redan 

som liten förstärker man siffror med hjälp av fingrar och jämför antal. Genom 

bland annat sånger och spel får barnen uppfattning om tal, räkning och antalsord 

på ett konkret sätt. Vuxna beräknar sin budget, slår sifferkoder och läser tabeller.  

 

5. Mätning  

Att på olika sätt kunna jämföra, uppskatta, skaffa sig erfarenheter och använda 

sig av pengar, att mäta, att väga, och beräkna tid. Vem är störst? Vem är tyngst? 

Hur mycket ryms i glaset? När måste vi gå för att hinna? Vad räcker pengarna 

till? Får mattan plats i kojan? Hur ser klassrummet ut på en karta?  

 

6. Lekar och spel  

I lek och spel används och utmanas logiskt tänkande på många olika sätt. 

Kunskaper om tal och räkning krävs ofta. I leken återkommer ofta logiska 

samband, en viss ordningsföljd och förutsägelser om handlingen. En viktig del 

av matematiken är att argumentera, motivera och framföra sina åsikter, vilket är 

återkommande i både lek och spel.  
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Etiska ställningstaganden 
Både Stukát (2011) och Bryman (2011) påtalar fyra etiska principer som är 

grundläggande för individskyddskrav i svensk forskning. Jag kommer nedan att 

beskriva dessa och därefter koppla ihop respektive krav med hur jag hanterat dem i min 

egen studie. 

Informationskravet – Handlar om att de personer som innefattar studien ska bli 

informerade om både studiens syfte, vilka moment som ingår, om att deltagande är 

frivilligt och att deras rätt att avbryta delaktigheten.  

Innan undersökningen lämnades ett informationsbrev ut till vårdnadshavare, se 

bilaga 2, där undersökningens syfte och händelseförlopp beskrevs. Eleverna 

informerades i och med första tillfället. 

Samtyckeskravet – Innefattar deltagarnas självbestämmande. Varje individ i 

undersökningen har rätt att bestämma över sin medverkan, vid minderårigas medverkan 

bör i vissa fall samtycke med vårdnadshavare efterfrågas. Stukát (2011) skriver också 

om hur samtycke kan inhämtas från till exempel skolledning, lärare eller arbetsgivare 

när undersökningen inte innehåller frågor av etiskt känslig eller privat karaktär.  

Innan undersökningens början har samtliga vårdnadshavare fått information och 

uppgifter om var de kan vända sig om de inte önskar att deras barn deltar i 

undersökningen. Eftersom undersökningen ersatte ordinarie undervisningstid i 

matematik och idrott hade eleverna inte möjlighet att frånsäga sig deltagande. 

Däremot var det frivilligt för eleverna att delta i efterföljande intervju.  

Konfidentialitetskravet – Består av att forskaren, med största möjliga mån, ska behandla 

alla personer som ingår i studien konfidentiellt. För alla berörda individer ska hänsyn 

om anonymitet vidtas och förvaring av eventuella personuppgifter ska förvaras avskilt 

på så vis att ingen obehörig ska kunna ta del av dem.  

I informationsbrevet försäkrar jag om elever så väl som skolans anonymitet. Allt 

material, som testresultat, intervjusvar och den skriftliga utvärderingen har 

hanterats endast av mig personligen och samtliga namn har kodats i 

sammanställning av testresultat och intervjusvar.   

Nyttjandekravet – ”De uppgifter som samlas in om enskilda personer får endas 

användas för forskningsändamålet.” (Bryman, 2011, s. 132).  

Min avsikt är inte att använda de insamlade uppgifterna till något annat syfte än 

undersökningens ändamål.  
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Undersökningens tillförlitlighet 
När jag granskar min egen undersökningsmetod är det några faktorer som kan tänkas 

påverka reliabiliteten. Under både för- och eftertestet satt eleverna, på grund av 

platsbrist, nära varandra. Det kan därför inte helt uteslutas att viss risk för kopiering 

föreligger. En annan faktor som kan ha påverkat resultatet är att ytterligare en vuxen 

person fanns närvarande i klassrummet under textgenomgångarna. Det finns därför en 

viss risk att denne, trots instruktioner om att endast hjälpa eleverna med frågor om läs- 

och skrivförståelse, kan ha hjälpt till med något ytterligare. 

Det faktum att jag sedan tidigare kände respondenterna och förhållandet barn -vuxen 

kan även ha en bidragande inverkan på resultatet. Kvale & Brinkmann (2009) skriver 

om det skeva maktförhållandet som kan finnas mellan barn och vuxen i en 

intervjusituation. Författarna menar att det kan tänkas att barnen vill vara till lags och 

göra sitt bästa för att svara ”rätt”.   

Samtliga intervjuer är utförda av mig under samma eftermiddag, vilket innebär i stort 

sätt likvärdiga förhållanden för alla respondenter. Detta anser Johansson och Svedner 

(2010) vara till fördel för undersökningens reliabilitet, när undersökningen genomförs 

med samma yttre omständigheter. Som i all kommunikation finns dock en viss 

möjlighet till olika tolkningar, vilket man bör ha i åtanke.   

För att någon annan ska kunna utföra denna undersökning har jag i metoddelen beskrivit 

tillvägagångssättet tydligt, hur jag gjort, något som höjer studiens reliabilitet. En garanti 

för samma resultat kan emellertid inte utlovas. Om man tydligt beskriver vad som gjorts 

i undersökningen, kan läsaren i beskrivningen avgöra studiens validitet.  

Enligt Trost (2007) handlar validitet om giltighet. Att man verkligen undersöker och 

mäter det som är avsett att undersöka och mäta. Validitet handlar alltså om vad man 

mäter, att man inriktar sig på det man vill undersöka varken mer eller mindre. Även om 

reliabiliteten i en undersökning är hög, hur man mätt, kan validiteten bli låg om 

undersökningen är inriktad på fel saker. Mina frågor är utvalda och utformade på så sätt 

att de efterfrågar det jag avsett att mäta (Stukát 2011). 
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Resultat 
 

Studie av läromedel2 
I inledningen, s. 1, skrev jag om min och mina kurskamraters uppfattning om att 

sannolikhetslära är ett ämne i matematiken som förekommer sällan eller helt uteblir i 

undervisningen. Med tanke på att sannolikhetslära är en del som enligt läroplanen ska 

behandlas, var det av intresse att studera läromedel för att se förekomsten av ämnet. Det 

visade det sig att en ytterst liten del av läromedlen faktiskt behandlar ämnet sannolikhet.  

 

Jag har studerat läromedel, matematikböcker som riktar sig till årskurs 1-3. Endast 3 av 

de 44 matematikböcker för lågstadiet som jag granskat innehåller något om 

sannolikhetslära.  

 

Av de läromedel jag studerat och jämfört om dess innehåll är det endast böckerna Prima 

matematik 3A, Lyckotal 3A och Mästerkatten 3B som tar upp sannolikhetslära. Jag har 

inte studerat medföljande lärarhandledningar grundligt till varje lärobok och kan därför 

inte uttala mig om det förekommer material om sannolikhet i dessa, som inte finns med 

i elevernas böcker. 

 

Prima matematiks böcker förårskurs 1 och 2 tar inte upp området sannolikhet alls, 

sannolikhet nämns för första gången i årskurs 3, i boken 3A. Dock enbart i fyra av 

bokens 148 sidor. I fortsättningsboken, 3B, finns inget om sannolikhet med.  

 

I grundböckerna i serien Lyckotal, behandlas sannolikhet på två av boken 3A,s 148 

sidor, ingen av de övriga fem böckerna innehåller sannolikhet. 

 

I Mästerkattens sex grundböcker för årskurs 1-3 hittar jag i sista boken 3B, i kapitel 5 

arbetsmaterial om slump och sannolikhet. 

 

I läromedlen Matte Direkt Safari och Matteboken som båda har två böcker per läsår i 

lågstadiet finner jag inte heller något arbetsmaterial om sannolikhet, likaså finns inget 

om ämnet i serien Koll på matematik eller i Eldorados böcker för årskurs 1 och 2.  

 

Samtliga böcker jag undersökt på finns att se i bilaga 4. 

 

  

                                                 
2 En liten del av denna undersökning är delvis gjort under en tidigare kurs tillsammans med Hanna 

Dahlqvist, Emilia Tastula och Madeleine Broqvist.   
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Produkt – Fyra lektionsplaneringar  
Här följer beskrivningar och tillvägagångssätt av mina fyra lektionsplaneringar i 

sannolikhetslära. Lektionerna är planerade till en klass 2, som har mycket liten eller 

ingen erfarenhet av sannolikhetslära. Samtliga lektioner är utförda i helklass, cirka 20 

elever, förutom lektion 2, som är utförd i halvklass. Texten fungerar som 

lärarhandledning med instruktioner.  

 
Lektion 1 – Introduktion av sannolikhet. 
Målet och syftet med lektionen är att eleverna ska få förståelse för och bekanta sig med 

begreppet sannolikhet. 
 

Lgr 11:”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera 

logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också 

ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur 

dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska 

sammanhang.”  

 
Material till lektionen: Egengjord skala som visas nedan, cirka 1 meter och en bricka på 

cirka 1 dm i diameter.  
 

Vi sitter på en rund samlingsmatta i en ring. Det första vi gör är att ”smaka på” och sätta 

oss in i begreppet ”sannolikt”, vad är det? Vad betyder det? När använder man det? 

Finns det någon som hört det förut? Vill någon prova att använda ordet i en mening? 

Hur kan man använda ordet? Vi lyssnar på varandras tankar och idéer.  

Jag, läraren, slår upp ordet i en ordbok och där står: Sannolikt – säkert, förmodligen, 

antagligen. Vi pratar om de orden.  Vet vi lite mer nu?  

 

Sedan säger jag till gruppen: 

 ”Om jag säger såhär: I dag ska vi äta vår lunch på månen! Tror ni på mig då?”  

Svar från barnen: ”Neeej!”  

”Nej, just det. Det är liten sannolikhet att vi ska äta lunch på månen. Men om jag 

säger ”På rasten kommer något barn på skolan att gunga. Tror ni på mig då?”  

Svar från barnen: ”Jaa, det är ju alltid barn som gungar på rasterna” 

”Ja just precis, det ser vi varje dag så därför vet vi att det är stor sannolikhet att 

någon kommer att gunga på nästa rast med.”  

Därefter lägger jag fram material bestående av en visualiserad skala som är cirka 

en meter lång.  På den ena sidan står det omöjligt och på den andra säkert och 

mitten är markerad. Skalan ligger i mitten av cirkeln som vi sitter i och en blå 

cirkelformad plastbricka läggs bredvid.  

 

 

 

 

 

 

Jag ger sedan, i tur och ordning, varje barn ett påstående. Det är ganska humoristiska 

och tokiga påståenden blandade med mer självklara saker som mycket väl skulle kunna 

hända. Barnet som får påståendet får lägga den blåa plastbrickan där den tycker att den 

passar på skalan. Är mitt påstående helt omöjligt, helt säkert eller någonstans där 

  

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#argumentera_logiskt_och_f%C3%B6ra_matematiska_resonemang
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#argumentera_logiskt_och_f%C3%B6ra_matematiska_resonemang
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#en_f%C3%B6rtrogenhet_med_matematikens_uttrycksformer_och_hur_dessa_kan_anv%C3%A4ndas_f%C3%B6r_att_kommunicera_om_matematik
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#en_f%C3%B6rtrogenhet_med_matematikens_uttrycksformer_och_hur_dessa_kan_anv%C3%A4ndas_f%C3%B6r_att_kommunicera_om_matematik
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emellan? När man placerat brickan på skalan ska man försöka att förklara varför man 

har lagt den just på den platsen. 

 

Innan vi börjar pratar vi om att det är viktigt att var och en får ta sin tid och själv 

fundera över sitt beslut, men helt okej om den vill fråga de andra vad de tror. 

Det ska vara upp till den som får påståendet om den vill ha hjälp eller inte. Jag 

påpekar att det är första gången vi gör detta och ingen ska vara rädd för att göra 

fel, viktigt att vi kan känna oss trygga i gruppen. Samtliga exempel finns att läsa 

i bilaga 5. 

 

Exempel på påståenden:  

 

”På fredag kommer någon i den här klassen att äta tacos.”  

 

”Imorgon kommer Lina att rida till skolan på en elefant.” 

 

 ”Om jag blir sjuk så kommer Justin Bieber att vara vikarie hos er.”  

 

”Om hela skolan har en springtävling så kommer någon i sexan att vinna.”  

 

”När vi går till maten senare så kommer alla mattanter att vara nakna.”  

 

”När vi ska till badhuset om två veckor kommer ingen av flickorna att byta om i 

pojkarnas omklädningsrum.” 

 

”Någon i den här klassen kommer att bli statsminister när den blir stor.” 

 

 

Exempel: Det är Viktors tur att få ett påstående. Han får påståendet: ”Imorgon kommer 

Viktor att åka skidor till skolan” Viktor funderar en stund och placerar sedan 

plastbrickan en bit ifrån omöjligt. 

 

 

 

 

 

Viktor förklarar: ”Jag har aldrig åkt skidor till skolan, men om det skulle komma 

jättemycket snö i natt så skulle jag kunna göra det imorgon, därför är det inte 

helt omöjligt.” 

 

Efter att samtliga elever fått varsitt påstående och fått lägga ut den blå plastbrickan på 

skalan får barnen tänka ut påstående till varandra. Den närmast mig till höger i ringen 

börjar ge ett påstående till den klasskompis som sitter närmast mig till vänster och sedan 

fortsätter det i tur och ordning. Barnen får fundera en stund och fortfarande ta hjälp av 

varandra om de vill.  
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Lektion 2 – Hur stor del av? 

Målet och syftet med lektionen är att eleverna ska lära sig grunden av hur stor en del 

något är av det hela, för att senare kunna bygga vidare på detta i mera avancerade 

övningar i sannolikhet. Eleverna ska också bygga upp en förståelse för att delarna av det 

hela måste vara lika stora för att kunna räknas.  

 

Lgr 11: ”Sannolikhet och statistik 

 Slumpmässiga händelser i experiment och spel. 

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

beskriva resultat från enkla undersökningar.” 

Material till lektionen: tärningar, tabeller och egengjorda tärningar av tändsticksaskar, 

pennor och sudden. Allt anpassat för att arbeta med parvis.  

 

Vi introducerar siffror i projektet, använder oss av konkret material och lär oss om 

sannolikhet av det totala. Lektionen är utförd i halvklass, 10 elever, under studien. 

 

Tärningar  

Hur fungerar en tärning? Vad händer när man kastar en tärning? Vilka siffror finns på 

en tärning? Vilka siffror har jag chans att få?  

 

 

 

Vilken siffra har jag stört chans att få? 

Vi provar!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnen delas upp i par, varje par får en tärning och en tabell. Man turas om att varannan 

gång slå tärningen och göra en markering i tabellen för vilken siffra man får:  

 

1 2 3 4 5 6  

IIII    IIII IIII IIII  IIII III IIII  IIII 

III  

IIII  IIII  I Totalt 

antal  

streck: 

50  

Summa: 

10 

Summa: 

4 

Summa: 

9 

Summa: 

3 

Summa: 

13 

Summa: 

11 

 

10/50       
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Barnen arbetar under en viss tid. När tiden är slut räknar man ihop antalet streck och 

summerar både totalt antal för samtliga kast och summan för varje siffra. Vi betraktar 

sedan svaren tillsammans. Barnen redovisar sina siffror och jag bokför på tavlan. 

Denna lektion går ut på att förstå att du har lika stor sannolikhet att få vilken som helst 

av de sex siffrorna på en tärning. Att utgår från det totala (6 siffror) till den enskilda (en 

siffra) och slutligen förstår att den enskilde har 1/6-dels chans. Att varje siffra har en 1/6 

chans att visa sig. Men, att det inte behöver bli så bara för att sannolikheten säger det. 

Därför diskuterar vi den teoretiska sannolikheten, det är ju trots allt ganska säkert att 

experimenten inte visar att varje siffra är 1/6, utan mer troligt att det ser ut som 

exemplet ovan.  

För att för att visualisera tärningsövningen ytterligare och för att tydligare se de möjliga 

utfallen gör vi ett enkelt träddiagram på tavlan.  

 

                                                             Jag har en tärning                    

 

 1  2  3  4  5  6     Där jag har sex möjliga utfall, alltså sex olika alternativ att få.  

 Jag har 1/6 (en av sex) sannolikhet att få vilken som helst av siffrorna.  

 

Jag väljer medvetet bort att titulera 1/6 ”gynnsamma och möjliga utfall” inför barnen, 

för att till en början hålla det på en anpassad och grundläggande nivå. Fokuserar 

istället på att vara tydlig med att vi pratar om delar av det hela. 

 

Barnen får sedan prova samma sak fast med hemmagjorda tärningar, gjorda av 

tändsticksaskar som jag förberett innan lektionen.   

 

Askens sidor är numrerade lika som tärningen med punkter från 1-6. 

Barnen får nya tabeller och gör lika som nyss, turas om att slå och skriva. 

När vi bryter samlas vi och samtalar, funderar och diskuterar vilka skillnader som fanns 

mellan den riktiga tärningen och tändsticksasktärningen?   

Var det lika stor sannolikhet att få en 1, 3 eller 6 på dem?  

Var det 1/6 (en av sex) att få en 6,a på tändsticksasktärningen också? Varför inte?   

Skulle det vara rättvist om en spelare har en vanlig tärning och den andra spelaren en 

tändsticksasktärning när man spelar ett spel?  

Syftet med tändsticksasktärningen är inte att ta reda på sannolikheten för dess sidor utan 

att visualisera och jämföra skillnaden med en rättvis tärning, där alla sidor är lika stora. 

Det är också för att förstå att sannolikheten att få en siffra på en vanlig tärning är 1/6 

även fast det inte är säkert att man får alla olika siffror på sex kast. 

 

Lektion 3 – Hur stor del av? - fortsättning. 

Syftet och målet med denna lektion är att utveckla kunskapen från de tidigare 

lektionerna. Skapa en förståelse för hur man arbetar med flera delar i samma helhet. 

 

Material till lektionen: Dator med internetanslutning, kanon och storbildsskärm, och 

klassrumstavla med pennor. 

 
Lektionen börjas med att vi samlas och jag berättar att jag ska ge barnen en fråga och 

ber dem att själva tänka efter en stund innan de säger något eller räcker upp handen.  
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Fråga: - Om det nu är så att det är 1/6 sannolikhet att få en 6,a på en tärning eftersom 

den har 6 sidor, hur stor chans är det då att jag drar just ditt namn om ni alla skriver en 

lapp med era namn och lägger i en burk, om ni är 10 stycken?  

 

Barnen får fundera en stund sedan ber jag dem utbyta tankar med en klasskompis 

bredvid. Efter det öppnar jag upp för diskussion i hela gruppen. Viktigt också här att 

alla ska våga vädra sina tankar utan att känna att de har fel.  

 

Jag ritar några exempel med kulpåsar på tavlan. Barnen får fundera, prata med varandra 

och komma med förlag. Hur stor sannolikhet är det att jag få en röd kula om det finns 

två vita och en röd?  Om jag ritar till två vita, hur stor sannolikhet är det då att jag får en 

röd? Osv.  

 

Jag startar sedan kanonen som visar storskärmsbild på tavlan, på datorn är hemsidan 

med ett onlineverktyg, som slumpmässigt väljer ut ett namn från en lista av namn som 

du själv skapar, uppslagen 

 

Barnen får i tur och ordning skriva in sina namn på listan. Vi räknar tillsammans 

namnen innan vi trycker på knappen ”Pic a random name”. Vi provar några gånger.  

Vi fortsätter samtalet och kommer slutligen fram till att om vi är 18 personer måste det 

vara 1/18 sannolikhet att just mitt namn ska bli valt. Lika som att det är 1/6 sannolikhet 

att få en 6,a på en tärning. 

 

Nu ber jag barnen tänka på olika rörelser. Jag skriver rörelser som barnen kommer på i 

två listor på tavlan. Nu ska vi använda oss av programmet för att bestämma vilken elev 

som ska göra vilken rörelse. ”Hur stor chans är det att du får hoppa som en 

sprattelgubbe om vi är 18 barn?” 1/18 

 

Efter att ett namn slumpats fram tas det namnet bort från namnlistan (på webbsidan) och 

barnet vars namn visas får gör den första rörelsen. Nästa namn som lottas fram får göra 

den andra rörelsen ”Hur många är vi kvar nu? Hur stor chans är det att du får nästa 

rörelse på listan?” 1/17 och så vidare. Detta fortgår tills alla elever har fått varsin 

rörelse. När alla tilldelats varsin rörelse avslutar vi lektionen med att alla göra sina 

rörelser samtidigt när jag lyfter mina armar, när armarna fälls ner ska alla bli still, så 

leker vi så fram och tillbaka.  

 

I detta steg repeterar eleverna det de gjort under tidigare lektioner, där de arbetat med 

delen av det hela. Det som skiljer denna lektion från tidigare är att man arbetar endast 

utan återläggning, alltså att man plockar bort namnen efter varje omgång så att helheten 

hela tiden ändras. Vi pratar sedan om när man skulle kunna använda sig av ett sådant 

program? Har barnen något förslag? Kanske nästa gång vi ska göra grupper eller byta 

platser i klassrummet?  

 

Lektion 4 – Sannolikhetslära på idrotten 

Målet och syftet med lektionen, är att återkoppla till tidigare lektioner i sannolikhetslära 

och utföra samma sorts övningar på ett helt nytt sätt, för att öka och förhoppningsvis 

också förbättra förståelsen för ämnet. Framförallt vill jag låta barnen upptäcka 

matematiken, och i det här fallet sannolikheten, utanför klassrummet. Genom att 

integrera ämnena idrott och matematik låta barnen upptäcka användning av sina 

kunskaper på ett nytt sätt. 
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Lgr 11: ”Sannolikhet och statistik 

 Slumpmässiga händelser i experiment och spel. 

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

beskriva resultat från enkla undersökningar.” 

”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla 

olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar.” (Lgr 11, s.10)  

Material till lektionen: en hård plastplatta med röd och blå sida, en stor tärning med fyra 

olikfärgade sidor och två aktivitetssidor, whiteboardtavla med pennor till och lagband i 

fyra färger.  

 

Sannolikhetskull 

Lek/spel där vi använder oss av grupper, tärning, färger, leken kull, tavla och penna för 

att för föra statistik.  

Klassen är helklass, cirka 20 elever, och vi är samlade i gymnastiksalen för att ha 

idrottslektion. Efter uppvärmning delas eleverna in i två lag, röda och blåa, lagen märks 

med traditionella lagband. Barnen ställer upp, uppdelad i sina lag, runt mittcirkeln. 

Röda laget på ena halvan och blåa på den andra. 

Ett barn från varje lag får komma fram i 

mitten där jag, läraren, har en rund platta av 

plast som är cirka 2 dm i diameter. Plattan är 

röd på den ena sidan och blå på den andra. 

Jag förklarar nu för eleverna vad vi ska göra:    

 Rödas sida            Blåas sida 

 

En elev får komma in till mitten av cirkeln där jag står, den tar plattan räknar till tre och 

sen kastar den upp i luften för att sedan backa undan och låta plattan landa på golvet. 

Landar plattan med den röda sidan uppåt får det röda laget tillträde till det blåa lagets 

sida av gympasalen, alla i det röda laget springer då över till den andra sidan och 

försöker att kulla någon i det blåa laget. Man får bara kulla en person var och om en blå 

spelare når väggen vid kortsidan av gympasalen kan denne inte längre bli tagen. 

Hamnar plattan istället med den blå sidan uppåt blir det istället det blå laget som får jaga 

det röda. Blir man kullad hamnar man i det motsatta laget och ett nytt lagband hämtas 

hos mig. Lagen samlas vid respektive cirkelhalvor igen, en ny elev får komma fram och 

kasta plattan osv. Man får inte kliva in i ringen innan plattan landat på golvet men 

däremot får du välja att backa max 2 steg bakåt om du vill. Om man backar är det 

närmare till sitt bo, står man kvar är det närmare till motståndarna som ska försöka 

kullas. 

 

Vi har en whiteboardtavla i gympasalen, på den bokför vi utfallen av kasten. Ett streck 

på röd för de gånger plattan hamnar med den röda sidan uppåt och ett streck på blå när 

plattan hamnar med den blåa sidan uppåt.   

Efter vi provat några gånger samlas vi för att hämta andan och diskutera. (Texten som är 

skriven i blått är vad jag önskar att komma fram till tillsammans med eleverna.)  

 

 – Är det någon som vet vilken slags matematik vi just använt oss av i den här 

leken? 

– Sannolikhetslära 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Sannolikhet_och_statistik
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 – Hur stor var sannolikheten att det skulle bli röd? Blå?   

–50/50, 1/2, en på två eller hur vi nu utrycker det.  

 

 – Hur kommer det sig då att ett lag har fått jaga mer än det andra? 

–Jo, för att bara för att det är ½ chans att det blir den blå sidan, behöver det inte 

betyda att det blir blå varannan gång. Precis som det blev olika siffror olika 

många gånger när vi kastade med tärningarna på mattelektionen tidigare. 

Slumpen avgör.  

 

 – Hur länge skulle vi kunna hålla på med den här leken? 

–Tills alla i ett lag blir kullade.  

 

 – Vad händer om man väljer att backa långt bak varje gång innan plattan kastas? 

– Risken att bli kullad minskar samtidigt som dina chanser att kulla någon också 

minskar, vilket gör dina sannolikheter att vinna leken mindre.  

 

Efter en stunds vila och diskussion är det dags att fortsätta leken, som nu ska 

uppgraderas.  Alla barn får lämna tillbaka sina lagband och istället för två delar jag nu 

in dem i fyra olika färger och istället för plattan plockar jag fram en stor tärning. Av 

tärningens sex sidor motsvarar fyra sidor lagens färger, de övriga två sidorna är 

aktivitetssidor som innebär att samtliga elever får göra vad sidorna visar oavsett vem 

som slår. Det var i detta fall 5 upphopp på den enda sidan och 5 situps på den andra.  

Leken har samma principer som innan: lagen står tillsammans runt mittcirkeln, lagen har sina 

bon på varsin sida av handbollsmålen på gymnastiksalens kortsidor. 

 Grönt bo       Blått bo 

 

 

 

 

         Rött bo               Gult bo 

 

Denna gång får en elev gå fram till mitten av cirkeln, lagen får turas det att det gröna 

laget får försöka att kulla någon från vilket av de andra lagen de vill, men bara en per 

person. De lagen som blir jagade skyndar till sina bon där de inte längre kan bli tagna. 

Blir man kullad av någon i det gröna laget får man byta till ett grönt band och hamnar 

då i det laget, tills man blir kullad av någon i ett annat lag. Efter varje omgång samlas 

alla i mitten och man bokför kastet på tavlan innan någon ny får slå tärningen. Efter 

lekens slut samlas vi för att återuppta diskussionen igen:  

 

 – Vad skilde den första och den andra leken åt? 

– Nu var vi flera lag och därför blev sannolikheten att få jaga mindre.  

 

 –  Fick ni försöka kulla lika ofta?  

– Nej, eftersom sannolikheten bara var 1/6 nu och inte ½ som tidigare.  
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Resultat från observationer av lektioner 
Nedan följer sammanfattande anteckningar som jag gjort under och efter 

undersökningens fyra lektioner. Lektionsplaneringarna, med dess innehåll, finns att läsa 

i sin helhet under rubriken Procedur.  

Lektion 1 
Lektion 1 var det första som gjordes efter förtestet. Eleverna var fortfarande osäkra på 

vad sannolikhetslära handlade om och funderade över vad vi skulle göra. När jag ställde 

frågan om vad sannolikhet betyder var det ingen som kunde förklara begreppet. Efter att 

jag gett en förklaring på vad sannolikhet betyder och ställt de första påståendena till 

eleverna uppmärksammade jag ett ökat intresse, samtliga elever ville delta. 

När vi satt i ringen på golvet och barnen i tur och ordning fått varsitt påstående att ta 

ställning till om det är omöjligt, säkert eller någonstans där emellan uppkom flera 

förklarande resonemang och även diskussioner elever emellan. De åskådliggjorde sitt 

val med hjälp av ett lock som placerades på en skala som gick från omöjligt till säkert. 

Skalans mitt var även markerad, något som en elev tidigt reflekterade över. ”Om man 

tycker att det är lika mycket omöjligt som säkert så kan man lägga den här på strecket”.   

 

Några episoder från lektionen:  

En elev har fått påståendet: ”När vi går till maten senare så kommer alla mattanter att 

vara nakna” efter en kort stunds funderande lägger eleven brickan på omöjligt och 

förklarar: ”Ja, men det är faktiskt helt omöjligt att alla mattanter kommer att vara 

nakna när vi kommer till matsalen. Det vill de ju inte! Förresten så tror jag inte att de 

får det heller, då skulle de få sparken”  

När en elev fick påståendet ”Om hela skolan har en springtävling så kommer någon i 

sexan att vinna.” motiverade hon sitt val att lägga locket ganska nära säkert med att 

säga: ”Sexorna är störst på skolan, och de springer ju snabbare än de som är små. Men 

det är inte helt säkert, för jag vet att det finns en i femman som är jättesnabb.”  

Vid det här lektionstillfället observerade jag många tillfällen där eleverna resonerade sig 

fram till sina svar, både ensamma och i interaktion med klasskamrater. En elev fick 

påståendet ”Idag kommer alla barn på skolan att få hamburgare från Max till lunch.”  

Denne la då brickan nära omöjligt med motivationen att ”Det har vi aldrig fått, för det 

är ju ingen skolmat väl?”. När resten av gruppen släpptes in i samtalet kommenterade 

en annan elev ”Jo, men en gång gick vi faktiskt till Max med fritids” och ytterligare en 

elev sa ”och jag vet att förra året så åt min brorsas klass på Max innan de slutade 

sexan”.  

Vid de påståenden där eleverna känt sig mer säker på sitt ställningstagande har 

diskussion inte förekommit i samma omfattning, men trots de, ibland självklara, 

påståendena som getts har förklaringar ändå getts, som till exempel: ”Nej, det är 

omöjligt att Lina kommer att rida på en elefant till skolan, det finns inga elefanter i 

Sverige” 
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Lektion 2 

Den andra lektionen var den enda som utfördes i halvklass. Barnen delades upp i par 

och fick till en början turas om att slå en vanlig tärning och bokföra dess resultat i en 

tabell, för att sedan göra samma sak fast då med en tärning gjort av tändsticksaskar. 

Slutligen jämfördes resultaten. Varje omgång pågick i fem minuter. 

Eftersom tärningarna fick slås under en viss tid, påvisade flera elever känslan av en 

tävlingssituation. Något som uttrycktes genom att peppa sin lagkamrat när det var 

dennes tur, skynda sig att hämta tärningen om den föll till golvet och utrycka ord som 

”Yes!” när tärningens utfall blev något som de antog var gynnsamt för dem. Detta trots 

att inga indikationer getts om att någon kunde vinna, vilket man heller inte kunde. 

Efter att ha turats om att kasta tärningarna och bokfört utfallen i en tabell, hjälptes paren 

åt att räkna ihop antalet streck och därefter summera både summan för varje utfall och 

totalt antal kast.  Jag observerade olika strategier för hur eleverna valde att göra detta, 

något par räknade högt tillsammans, ett annat delade upp tabellen och räknade varsin 

del och vissa räknade enskilt - den ena först och den andra sedan för att kontrollera.   

Vid sammanställningen av resultatet visade det sig tydligt att den vanliga tärningen fått 

ett betydligt mer jämt utfall på alla sidor än vad tärningen gjord av en tändsticksask fått. 

I diskussion med klassen om varför resultatet såg ut som det gjorde kunde 

resonemangen lyda:  

”Den hemmagjorda tärningen har olika stora sidor, och eftersom det är lättare att 

hamna på de stora sidorna så blir det ju fler sådana”   

”Tänk om man skulle spela ett spel med någon och använda varsin tärning. Då skulle 

jag vilja ha tändsticksasktärningen för då skulle jag få sex jätteofta. Fast det skulle inte 

vara rättvist.”  

Exempel på samtal mellan eleverna under lektionens: 

A:”Det var roligast med den platta tärningen för då fick man bara ett eller sex” 

B:”Fast vi fick upp alla sidor, fast inte lika ofta” 

A:”Ja, vi fick ju någon till sida ibland också.”  

 

Lektion 3 

Lektionen handlade om att räkna ut sannolikheten för att bli dragen i ett lotteri. I och 

med att ens namn blev draget ”vann” man en rörelse som man sedan fick utföra.  

Eleverna fick själva hitta på varsin rörelse och en diskussion om vilka sorts rörelser som 

var lämpliga uppstod ganska snart. Någon undrade om det var okej att hjula och en 

annan frågade om det räckte att man rörde på ögonen, någon tyckte att man kunde göra 

stora rörelser stillastående. Efter en stunds resonerande beslutade klassen att rörelserna 

skulle vara som sådana att de skulle få plats att göras i klassrummet, att man inte 

behövde stå stilla och alla skulle ha möjlighet att göra dem.  
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Rörelserna skrevs sedan upp i en lista på tavlan och lottades ut en efter en. Spelet pågick 

till dess att alla namn blivit dragna. 

Innan lotteriets början kom eleverna överens, med stöd från mig, om att de inte skulle 

neka den rörelse som de vunnit. Något som i stort sett fungerade utan problem under 

hela lektionen.   

Jag upplevde att spänningen i början av lotteriet var stor och många var förväntansfulla 

vilken rörelse de skulle bli tilldelade. När en klasskamrat blev lottad kommenterades det 

ofta vilken som kommit på rörelsen som kompisen ”vunnit”. När ungefär hälften av 

elevernas namn blivit lottade började viss frustration och rastlöshet uppstå hos en elev 

och denne klagade över att det aldrig var hans tur. I och med det svarade en annan elev:  

”Men det är mycket större chans att du blir dragen nu, för nu är vi inte så många kvar” 

Lektionen innehöll mycket upprepningar vad det gällde uträkning och redogörelse av 

eleverna för hur stor sannolikhet det var att de skulle bli dragna vid nästa lottning, 

Exempelvis: 

”Det är femton barn kvar som inte har blivit valda, och jag är en av dem, därför är det 

en chans på femton att det är min tur nu.”  

”Det är nio kvar nu, så en av nio.”  

Lektion 4 

I lektion fyra integrerades ämnena matematik och idrott. Eleverna delades in, i först två, 

sedan fyra lag. När det var två lag användes en platta för att slumpa ut vilket lag som 

skulle jaga. När det var fyra lag användes istället en tärning. Efter varje omgång 

bokfördes utfallen i en tabell som slutligen sammanställdes för att kunna se 

sannolikheten i utfallen.  

Jag förklarade leken och dess regler och vi körde en testomgång innan eleverna fick 

börja på riktigt. Under testomgången uppstod frågor och funderingar angående reglerna 

som reddes ut innan leken kunde börja. Till exempel ”Kan man kulla två stycken 

samtidigt?” och ”Hur nära det andra lagets bo får man gå?”  

När leken var igång, flöt det på bra. Eleverna ville gärna bli valda för att få kasta plattan 

och tärningen. Trots genomgång av regler innan uppstod meningsskiljaktigheter mellan 

eleverna i vissa situationer, till exempel: ”Men jag hann faktiskt in i boet innan du tog 

mig!” och ”Jag blev inte alls tagen, jag kände inte att du nuddade mig.”.  

I leken fick eleverna valmöjligheten att stå kvar på mittcirkelns linje, som var 

utgångspunkten, eller backa två steg. När jag frågade eleverna om deras val fick jag 

motiveringar som: ”Jag tänker stå kvar på linjen, för man kan inte vinna om man bara 

springer till sitt bo hela tiden, man måste försöka ta någon annan också”, ”Jag tänker 

backa så långt man får, för då kan jag aldrig förlora” och ”Jag tänker bara backa ett 

steg bakåt, då har jag lite närmare till vårat bo om det inte blir grönt, men jag är 

fortfarande ganska nära de andra om det blir grönt.” 

Reglerna innebär att när man blir kullad hamnar man i samma lag som den person som 

kullade en. Några elever tyckte att det var roligt att byta lag och andra blev mer 
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missnöjda. Vid några tillfällen hamnade tärningen på den röda sidan flera gånger i rad, 

vilket innebar att röda laget fick jaga och lyckades därmed samla ihop många personer 

till sitt lag. Vid den situationen kände några elever sig underlägsna och kommentarer 

som ”Röda kommer lätt att vinna, de är ju nio stycken och vi är bara två.” och ”Nu är 

det orättvist” hördes. Andra tyckte att det blev extra spännande när det bara blev två 

eller tre kvar i laget, eftersom utmaningen då blev större.  

Sammanfattning av observationerna 

Genom observationer av eleverna under studiens gång har jag sett ett märkbart växande 

intresse för sannolikhetslära hos stora delar av klassen. Min känsla av lektionerna är att 

hela klassen varit deltagande och att jag som pedagog fått möjlighet att se, prata och ge 

respons till varje elev under samtliga lektioner. Tanken med lektionerna är att de ska 

vara utformade på så sätt att man som lärare snabbt ser om en elev av någon anledning 

inte hänger med eller deltar. Elever har visat intresse och engagemang för ämnet genom 

att efter lektioners slut komma fram och prata om hur stor sannolikhet olika saker kan 

ha till exempel: ”Kan man räkna ut hur stor sannolikhet det är att vi får pannkaka till 

lunch?” (”Selma” efter lektion 1). Eleverna har varit intresserade av att veta mer och 

påpekat att de längtar till nästkommande lektion och varit intresserade av vad den ska 

innehålla.  

 

 
  



 

38 

 

0%

27%

0%

73%

EFTERTEST FRÅGA 2

1 2 3 4

10%

20%

30%

40%

FÖRTEST FRÅGA 2
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Resultat av elevtest 
Här följer presentation om resultat från elevernas för- och eftertest. Tabeller som visar 

testens rådata redovisas i bilaga 6. 

Fråga 1 

I förtestet första fråga som handlade om vad sannolikhet är, visade ingen av eleverna 

kunskap om vad begreppet sannolikhet innebär. Eleverna fick fritt skriva vad de trodde 

att sannolikhetslära var och svaren visade på flera olika förslag men ingen korrekt 

beskrivning. Tre stycken trodde att det hade med matematik att göra men gav ingen 

ytterligare beskrivning. Några hade försökt att tolka ordet som ”Att man talar sanning”, 

”Jag tror det är likhet” eller ”Det som är lika, det som är sant”. Många var också inne på 

svar som handlad om att fundera eller tänka själv. 

 

 I eftertestet har samtliga utom en ändrat sina svar till att stämma mer överens med vad 

begreppet innebär. Många är fortfarande inne på att det handlar om något som är sant 

men skriver samtidigt att det handlar om jämförelsen med något som är omöjligt. Några 

börjar närma sig en mer matematisk förklaring är mer inne på vad lektionerna handlar 

om som till exempel ”kastar tärning” eller ”1 av 6 när man använder tärning”. Mer än 

en tredjedel ger ett godtagbart svar till exempel ”Hur stor chans det är att något händer.” 

Hänsyn bör dock tas till att eleverna går i årskurs två och kan finna svårigheter i att 

formulera sig.  

 
Fråga 2 

I testets andra fråga skulle eleverna välja ut vilket av påståendena gällande sannolikhet 

och tärningskast som stämde av fyra alternativ. Endast ett av alternativen var rätt. 

Skillnaden var markant, vid förtestet kommer alla påståenden med som tänkbara 

alternativ, medan det i eftertestet endast var två alternativ. För påstående nummer fyra, 

vilket var det rätta svaret, låg svarsfrekvensen på 40 % i förtestet men hade stigit till 

nästan 75 % i eftertestet. I testet fanns inga angivelser om att endast ett alternativ fick 

väljas och i och med det hade flera elever kryssat i mer än ett alternativ, dock högst två. 

Detta var förekommande i både såväl förtest som eftertest. I förtestet valde tio elever att 

kyssa för två alternativ, i eftertestet då det var sex elever som kryssade för två alternativ.  

Resterade elever valde endast ett alternativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rätt svar: alternativ 4 
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Fråga 3 & 4 

 

 

  

I fråga tre och fyra efterfrågas 

sannolikhet utskrivet som bråk 

för första gången. Frågan 

lyder: ”Fem barn drar lott om 

vem som ska få börja spela på 

ett lotterihjul. Hur stor 

sannolikhet är det att pojken i 

lila tröja får börja?” 

 

I frågan ökar rätt svar från 19 

procent i förtestet till 87 

procent i eftertestet.  

 

I fråga fyra som lyder: ”Hur 

stor sannolikhet är det att 

hjulet stannar på den röda 

färgen?” Lotterihjulet visar 

fyra färger i åtta fält, dvs. 

varje färg förekommer två 

gånger. 

 

I fråga fyra är det inte lika stor 

procentuell skillnad på rätt 

svar i för- och eftertest. 

Däremot svarar 38 procent 1/8 

istället för 2/8, som är det rätta 

svaret i fråga fyra. Det kan 

tänkas bero på att det rätta 

svaret i frågan innan var med 

en etta i täljaren, alternativt att 

man inte uppmärksammar att 

det finns två röda fält i hjulet. 

Trots det svarade ändå fler än 

hälften av eleverna rätt även 

på fråga fyra. I fråga fyra syns 

tydligt att eleverna förstått att 

åttan ska stå i nämnaren, 

eftersom det finns åtta möjliga 

utfall.  

 

 

 

 

 

 

 

Rätt svar: 1/5 

 

Rätt svar: 2/8 
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Fråga 5, 6 & 7 

 

 

 

 

Fråga fem, sex och sju var samma 

karaktär av uppgift där olika 

konstellationer med kulor i påsar 

visades upp. Elevernas uppgift var att 

svara på hur många kulor det 

sammanlagt var i varje påse och hur 

många kulor av respektive färg som 

fanns. Sista delfrågan handlade om 

sannolikheten att få en viss färg. I fråga 

fem och sex fanns två olika färger och i 

fråga sju hade färgerna ökat till tre.  

I förtestet svarar endast en elev på 

frågorna 5d och 7e, ingen svarar på 

fråga 6d. Detta är något jag upplever 

som ett konstruktionsfel, att eleverna i 

förtestet missat frågan. Jag tror inte att 

frågan medvetet lämnats på grund av 

att den upplevts som för svår, för i ett 

sådant fall hade fler elever åtminstone 

gissat. Om en provgång av detta test 

hade utförts innan hade problem som 

detta eventuellt uppdagats och kunnat 

åtgärdas.  

I eftertestet, var jag mer tydlig i 

instruktionerna med att påvisa dessa 

frågor så att ingen skulle missa dem 

och där svarar 62 procent av eleverna 

rätt på frågorna 5- och 6d och 56 

procent svarar rätt på fråga 7e.  
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Eftertest fråga 8

Jag vet inte vad det är

Jag vet lite, men vill lära mig mer

Jag tycker att det är svårt

Jag tycker att det är roligt

Jag kan mycket

Jag har lärt mig mycket som jag inte kunde förr

Fråga 8 

I den sista frågan, fråga 8, som handlade om den egna upplevelsen om sannolikhetslära 

fick eleverna ett antal påståenden. Uppgiften var att kryssa de påståenden som de tyckte 

stämde in på sig själv, flera alternativ fick väljas. Observera alltså att varje elev kunde 

svara på flera alternativ och att procentsatsen därför inte visar antal procent av eleverna, 

utan varje givet svar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det vanligaste svaret i förtestet är ”Jag vet lite, men vill lära mig mer”. Ingen svarar 

”Jag kan mycket”. Att hela 18 % av svarsfrekvensen visar ”Jag har lärt mig mycket som 

jag inte kunde förr” och 25 % visar ”Jag tycker att det är roligt” trots att de endast utfört 

förtestet, utan föregående lektioner eller genomgångar tyder på man kan ana att det 

svaret inte är helt sanningsenligt, utan snarare att man vill visa sig positiv inför den 

vuxne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I eftertestet syns en markant ökning i påståendet ”Jag har lärt mig mycket som jag inte 

kunde förr”, fler tycker att det är roligt. Endast två personer svarar i eftertestet att de 

inte vet vad sannolikhet är till skillnad mot för i förtestet där nio personer kryssade i 

samma ruta.  

Sammanfattning av för- och eftertest 

Sammanfattningsvis visar testerna att uppfattningen om vad sannolikhet är har ökat i 

klassen, i alternativet ”Jag vet inte vad det är” har svarsfrekvensen minskat från 22 
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procent i förtestet till 4 procent i eftertestet.  Dels kan de göra formuleringar som visar 

på en ökad förståelse, till exempel: ”Hur stor chans det är att något händer” och i testen 

är det en markant ökning av rätta svar. När eleverna ska redovisa sina tankar inför 

sannolikhet så har andelen som tycker att det är svårt och inte vet vad sannolikhet är 

minskat, medan de som tycker att:1. De har lärt sig mycket, 2. Fått ett större intresse 

eller 3. Uppger att det tycker att det är roligt, har ökat stort. 

 

Resultat av elevintervjuer 
I intervjuerna handlade frågorna mestadels om hur mina lektioner upplevts av eleverna, 

till exempel: Hur tycker ni det har varit att arbete med sannolikhetslära? Hur trodde ni 

innan att det skulle vara? Vad var roligt och vad var tråkigt? Vad tycker ni om sättet att 

arbeta på? Tycker ni att ni lärt er något? 

 

I frågan om hur eleverna upplevt arbetet med sannolikhetslära svarar samtliga, förutom 

en elev, med ett positivt svar som ”Jätteroligt” och ”Spännande och lite svårt först, men 

sen var det lätt och roligt”. De flesta svarar till och med att det varit ”Jätteroligt”. Den 

elev som svarade att det var ”lite tråkigt” nämner dock senare i intervjun att han tycker 

att det var ”jätteroligt” med lottningsprogrammet och rörelserna i lektion tre och att han 

tycker att han lärt sig mer matte när han lekt än vad han brukar göra.  

 

Bara en elev svarar att den innan trodde att det skulle bli roligt, de flesta trodde istället 

att sannolikhetslära skulle komma att handla om något svårt och tråkigt. Någon var rädd 

att man skulle berätta ”sanningen” och erkänna om man gjort något dumt och en annan 

svarar ”Jag trodde att man skulle berätta sanning om man gillar fröknarna eller inte”. 

Ingen visste vad sannolikhet handlade om men några tänkte att det hade med matte att 

göra. En annan svarar ”Jag trodde att vi skulle jobba sådär vanligt med matte. Som vi 

brukar göra på matten och svenskan och så, som vanligt”.  

 

Anledningen till att flera trodde att det skulle vara tråkigt motiverades av eleverna med 

att själva begreppet sannolikhet var svårt att förstå och lät som något tråkigt.  

 

På frågan ”Vad som varit roligt?” nämns samtliga lektioner men det är speciellt lektion 

ett med påståendena, om vad som är sant eller omöjligt, och lektion fyra, med kull i 

gympasalen, som får mest positiv respons. Några berättar också att de har gjort egna 

tärningar hemma och en annan har visat sin pappa lottningsprogrammet på datorn. 

 

Det som gav negativ respons är mer specifikt som att någon missat en lektion, inte fått 

turen med tärningen på idrotten så ofta som önskat eller att det var orättvist att få ett 

prov som man inte hade förberetts på. 

 

Angående det arbetssätt som används, rörelse, lek och laborativt material så är det 100 

procent positiva kommentarer från eleverna.  Många utryckte att de haft roligt och 

önskar att i fortsättningen få ha fler matematiklektioner som innehåller annat än vad de 

beskrev som ”vanliga lektioner”, då man räknar i sin mattebok. ”Jag skulle vilja jobba 

såhär mer.” och ”Jag har lärt mig mycket sannolikhet, jag tror man lär sig mer när 

man leker” är exempel på kommentarer från eleverna.  Flera upplever att det lärt sig 

mycket som till exempel: ”Ja, jag har också lärt mig mycket, som att det är 1 av 6 på en 

tärning och att man kan räkna ut hur stor sannolikhet någonting är.” 

 

Under intervjun frågade jag barnen om de uppfattat att det var matematik de arbetat med 

under detta projekt, ungefär hälften visste att det var matematik. Några kommentarer 
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”Har jag alltså jobbat med matte?”, ”Nej, jag har inte sett någon matte” och ”Alltså, 

det har ju varit roligare än matte”. Jag frågade också om de kände igen sättet vi arbetat 

på och hur de är vana att arbeta med matematik, det är en elev som tycker att den känner 

igen arbetssättet, resten svarar att det inte är något de brukar göra. Det är också flera 

som påpekar att det är stillasittande arbete som gäller när det är matematiklektion och 

att de gärna skulle vilja ha matematik på gympan fler gånger. 

 

När jag frågar barnen hur de själv tycker att de lär sig matematik bäst svarar de flesta att 

det är viktigt att lyssna på läraren, vara tyst och träna mycket.  Jag undrar vidare om de 

tror att man kan lära sig matte samtidigt som man leker och rör på sig och det tror alla. 

Några hänvisar direkt till lektionerna vi haft och säger ”Jag har lärt mig mer nu än vad 

jag brukar göra”, en annan påpekar ”Det är ju roligare att lära sig då”. En elev tycker 

att det var skönare att ha lektioner när man inte var tvungen att sitta still och tyst: ”Ja, 

för ibland när man sitter still för länge så blir jag så trött och då för jag spring i benen 

så då måste jag ställa mig upp eller röra på mig”. En elev hänvisar till för- och eftertest 

och säger att det är klart att den lärt sig ”Ja, och nu kunde man ju alla de där frågorna 

på provet, och nu vet man ju en av fem och sånt.” 

 

 

Resultat av skriftlig utvärdering 

 
 

Jätteroligt 

 

Roligt 

 

Varken 

roligt eller 

tråkigt 

 

Tråkigt 

 

Jättetråkigt 

     

 

54 st. 

 

13 st. 

 

3 st. 

 

2 st. 

 

0 st. 

 

På den skriftliga utvärderingen som gjordes anonymt visas en mycket positiv respons 

för samtliga lektioner. 67 glada, endast 2 missnöjda och 3 neutrala miner uttrycks. 

Lektionerna med idrott och tärningsövningarna visar inga ogillande gensvar. De två 

minerna som utrycker tråkigt är skrivna under lektion ett och tre, av samma person. De 

tre minerna som symboliserar varken roligt eller tråkigt finns samtliga under lektion två 

och är skrivna av olika personer.  

 

Det sammanställa resultatet för den skriftliga utvärderingen finns i bilaga 7.   
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Diskussion 
Sammanfattning av resultat 

Samtliga elever förbättrade tydligt sina testresultat från för- till eftertest. Som tidigare 

nämnts i resultatdelen har förståelse för begreppet och kunskap om ämnet sannolikhet 

ökat i klassen, vilket är tydligt i eftertestens resultat. Eftertestets goda resultat förstärker 

hypotesen om att rörelse, lek och laborativt arbetssätt faktiskt främjar inlärning i 

sannolikhet. Svaren på frågorna i eftertestet visar också att färre elever ser 

sannolikhetslära som något svårt. De visar dessutom på både matematiska förmågor och 

framför enklare resonemang i ämnet.   

 

Ett kvitto på att eleverna upplevt arbetet som lustfyllt syntes tydligt i den anonyma, 

skriftliga utvärderingen där hela 93 procent av symbolerna representerade att det varit 

jätteroligt eller roligt. Även den muntliga delen förmedlar samma intryck, med 

positivitet, ökat lust och reflektion över arbetssätten. Samtliga elever utrycker i den 

muntliga utvärderingen, intervjun, att de gillat hela eller delar av arbetssätten med 

rörelse, lek och laborativt material i undervisningen. Flera tyckte att de lärt sig och 

några uttalade en önskan om att få arbeta mer på ett sådant sätt. 

 

Jag funderar över varför de läromedel som väljer att behandla sannolikhet inte ger 

någon fortsättning i ämnet. Något som också kan ifrågasättas är varför flera av 

läromedlen valt att inte behandla sannolikhet alls. Med tanke på att sannolikhet är med i 

kursplanen för matematik i årskurs 1-3 kan man tycka att det bör finnas med. Min 

hypotes är att det kan var så att den bristande tillgången på material i sannolikhetslära 

beror på att det står relativt lite om sannolikhet i kursplanen. 

 

Anknytning till sex matematiska teorier 

I analys av lektionerna jag gjort och använt mig av i denna undersökning har jag utgått 

från Alan Bishops sex fundamentala aktiviteter, som finns att läsa om under rubriken 

Teoretiskt ramverk s. 22-23.  

De av Bishops teorier som förekommer mest i mina lektioner är Lekar och spel, 

förklaring och argumentation, räkning och mätning. Lektionernas utformande finns att 

läsa under rubriken Procedur i resultatavsnittet.  

Lekar och spel 

Den matematiska aktiviteten Lekar och spel är den del som gått som en röd tråd genom 

hela arbetet. Idrottslektionen är den som är självskriven här, men även de andra 

lektionerna är av både spel- och lekliknande karaktär och följer den typ av teorier där 

reglar måste följas. Under de praktiska lektionerna fick eleverna utforska ämnet och 

resonemanget har varit en viktig del. Följa regler, tänka hypotetiskt, tänka ut vinnande 

strategier är också aspekter som hör hit.  

I första lektionen fick eleverna prova på sannolikhetslära genom att resonera och 

uppskatta, det logiska tänkandet var primärt när eleverna resonerade sig fram till 
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slutsatser utifrån det påstående de fått. Citatet mattanternas nakenhet i resultatdelen är 

ett exempel på det logiska tänkandet hos en elev.  

Lektion 2 som innefattade tärningar var den lektion med mest spelkaraktär. Eleverna 

utforskade tärningarnas konstruktion och resonerade sig fram till varför det var så stor 

skillnad mellan tärningen gjord av en tändsticksask och den vanliga tärningens utfall. 

Observationer om att tärningarnas sidor var olika stora och därför inte gick att jämföra 

rättvist var förekommande, se citat i resultatdelen.  

I tredje lektionen utryckte en elev frustration för att denne aldrig blev dragen i lotteriet, 

då svarade en klasskamrat att chansen att bli dragen ökat eftersom de var färre kvar. Ett 

resonemang och ett bra argument för att uppmuntra sin klasskamrat.  För att lektionen 

skulle flyta smidigt var gruppen tvungen att resonera sig fram till regeln om att man 

efter bästa förmåga gör den rörelsen man vinner på lotteriet, även om det inte var den 

rörelse man helst önskat att få.  

Idrottslektionen, lektion fyra, var den lektion där lek och spel var mest framträdande. 

Att regler följs är oumbärligt för att genomföra lekarna. Trots regler är det ändå lätt att 

meningsskiljaktigheter uppstår, i till exempel frågan om den ena verkligen nuddade den 

andra när den blev kullade eller att man hävdar att man redan befann sig i sitt bo när 

man blev tagen. I sådana situationer blev eleverna, ibland med stöd av mig eller andra 

klasskamrater, tvungna att resonera sig fram till lösningar. Lekar leder ibland även till 

förutsägelser, som när ett lag fått tärningens utfall på sin sida flera gånger och fått 

”jaga” och därmed lyckats bli jättemånga, då hördes ofta kommentarer som ”Röda 

kommer lätt att vinna, de är ju nio stycken och vi är bara två.”.  

Förklaring och argumentation 
Samtliga lektioner har grundat sig på aktiviteter där barnen har fått samtalat, förklarat 

och resonerat sig fram till slutsatser. I första lektionen, fick eleverna varsitt påstående 

som de skulle bedöma rimligheten av. De åskådliggjorde det med hjälp av ett lock som 

placerades på en skala som gick från omöjligt till säkert. När de hade gjort sitt val fick 

de motivera graden av rimlighet, som i observationsresultatets exempel om en sexa 

skulle vinna en springtävling eller inte. Där motiverade eleven sitt svar med att de som 

är störst ofta springer snabbare än de som är små, men att någon som är yngre faktiskt 

också kan vara snabbare.  

 

Det som jag observerat under första lektionen var att det vid flera tillfällen hände att 

elever ändrat rimlighetsgraden efter att de lyssnat på hur deras klasskamrater resonerat 

under samtalet och de fått väga åsikter mot varandra. Exempelvis citaten från påståendet 

om Maxburgare till lunch, där det livligt diskuterats innan påståendets ägare tagit beslut 

om var locket skulle placeras. Ibland ändrades inte besluten, exempelvis när eleverna 

var överens om rimlighetsgraden, eller när elever stod fast vid sitt eget 

ställningstagande, som tillexempel citatet om en elefant som skolskjuts.  
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Eftersom lektionerna inte innehållit individuellt arbete, utan utförts i små och större 

grupper, har det i stor utsträckning byggts på kommunikation där barnen har fått dragit 

logiska slutsatser och motiverat sitt ställningstagande och sina funderingar.   

I lektion två handlade det mycket om förklaring. Där beskrev eleverna varför de trodde 

att ettan och sexan var de mest frekventa vid kast av den hemmagjorda tärningen, gjord 

av en tändsticksask, jämfört med den vanliga tärningen. Exempel på ett konstaterande 

var att ettans och sexans sidor var mycket större än de andra sidorna och därför 

hamnade tärningen oftare så.  

I lektion tre, blev det mycket upprepningar av förklaring när eleverna motiverade för 

hur stor sannolikhet det var att de skulle bli valda av lottningsprogrammet att göra nästa 

rörelse. ”Det är femton barn kvar som inte har blivit valda, och jag är en av dem, därför 

är det en chans på femton att det är min tur nu.”. Det visar på ett intresse att vilja ta 

reda på det korrekta resultatet.  

Under lektion fyra, i gympasalen, fick eleverna chansen att välja om man ville backa 

från mittcirkelns linje - från motståndarna och närmare sitt bo, eller stå kvar, och utifrån 

det motivera sina val. 

Räkning 
Eleverna har mött räkning i framförallt i lektion två, med bland annat summering och 

sammanställning av tabeller. Där valde paren olika strategier för hur räkningen skulle 

utföras, vilket var fritt eftersom inga specifika angivelser getts om detta. Exempel på 

strategier var att räkna högt tillsammans, räkna var för sig och jämföra resultatet eller 

dela upp tabellen för att räkna varsin del. 

I lektion tre räknades återkommande det antal elever som inte blivit dragna i 

rörelselotteriet, för att kunna ta reda på hur stor sannolikheten var för att bli näst på tur.  

I lektion fyra bokfördes tärningens utfall i en tabell efter varje kast och sammanställdes 

sedan för att se sannolikheten av utfallen. I detta moment blev det mest en kollektiv 

räkning och ett gemensamt konstaterande av resultaten. 

Mätning 
Mätning går ut på att bland annat uppskatta rimlighet och jämföra, något som varit 

betydelsefullt i samtliga lektioner och något som sannolikhetslära går ut på.  

Mätning förekom i lektion ett på så vis att eleverna uppskattade rimligheten i det 

påstående de fick och jämförde det med varandras åsikter. I citatet med en elefant som 

skolskjuts har eleven bedömt rimligheten, med referenser till att det djuret inte finns i 

Sverige, och jämfört det med sina och andras tidigare erfarenheter av elefanter som 

skolskjuts.  

I lektion två mättes frekvensen av de båda träningarnas utfall för att sedan jämföras. 

Varför får den ena tärningen så många ettor och sexor när den andra inte alls får lika 

stora skillnader i utfallen? Jag la märke till att elevernas upptäckt gav dem en ny 
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erfarenhet; utifrån resultaten kunde de konstatera att det var stor skillnad mellan dessa 

två tärningar fast de hade lika många sidor och lika många pickar. Till exempel 

påpekade en elev att det vore väldigt orättvist om man skulle använda varsin av dessa 

olika tärningar vid samma spelomgång i ett brädspel. 

I lektion tre fick eleverna i uppgift att komma på varsin rörelse, till rörelselotteriet. De 

fick välja rörelse helt fritt men var tvungna att uppskatta utrymme för att kunna utföra 

rörelsen i klassrummet på den begränsade ytan som fanns. Någon elev hade till exempel 

som förslag att hjula, men fick omvärdera sitt beslut på grund av förmodad platsbrist. 

En annan menade att man kan göra stora rörelser fast på liten yta, stillastående.  

Även i lektion fyra var eleverna tvungna att uppskatta avståndet mellan sig själv, 

klasskamraterna och sitt ”bo”. I leken ingår också mätning i form av hur hårt man kan 

slå på den man kullar, hur fort man kan springa för att hinna fram utan att dundra in i 

väggen och hur hårt det är rimligt att kasta tärningen. 

Lokalisering 
I första lektionen fick eleverna träna på att lokalisera de avstånd mellan locket och 

utgångspunkterna omöjligt och säkert som de funnit lämpliga i sina resonemang om 

påståendets trovärdighet. Om man tycker att något är nästan säkert hur nära eller långt 

ifrån passar det då att lägga locket? Som hjälp för detta var även mitten av skalan 

markerad. En elev snappade fort upp att om man tycker att ett påstående är lika mycket 

omöjligt som säkert ska man lägga locket precis på mittlinjen. 

 
I lektion fyra, där eleverna arbetade i lag för att kulla varandra, fick deltagarna 

valmöjligheten att backa ut från cirkelns mitt för att komma närmre sitt bo, men då även 

samtidigt längre ifrån sitt mål. Strategitänk med chans- och risktagande, uppskattning av 

avstånd vid val av position och avvägning vilket läge som är mest gynnsamt blev i det 

momentet en nödvändighet för aktiviteten. En elev förklarar sin strategi med att ha 

lagom långt till båda målen. Eleven har lokaliserat sin position i rummet och uppskattat 

ett gynnsamt läge för de båda möjliga utfallen.  

Design 

I den andra lektionen arbetade eleverna med tärningar. Först med traditionella träningar 

numrerade från ett till sex, därpå bytte träningarna skepnad -fortfarande sexsidiga men 

med en annan design eftersom de var gjorda av tändsticksaskar. Det betydde att 

eleverna verkligen fick uppleva både likheten, antalet sidor, men också olikheten 

eftersom de sistnämna tärningarna gav helt andra utslag på grund av sin utformning, 

med sidornas olika storlekar.  

Eleverna har under lektionerna designat förklaringar genom att återberätta sina tankar 

och kodat om tidigare information, för att andra ska förstå deras resonemang, till 

exempel när en elev berättar om erfarenheter från sin bror och hans klass i lektion ett.  
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Resultatdiskussion  
Att matematikresultat i Sverige visar otillräckliga resultat är något som hörts ofta den 

senaste tiden, och likt vad Bishop (1991) uttrycker är det vanligare att höra om hur 

människor beskriver sin okunskap och otillräcklighet i ämnet än tvärt om. 

Undersökningar visar också att intresset för ämnet sjunker. Kan orsaken ha något att 

göra med en alltför traditionell och ensidig undervisningsmetod där stillasittande 

arbetssätt med matematikbok varit det mest förekommande? frågade jag mig. I 

läroplanen är man tydlig, elevers kreativitet och nyfikenhet ska stimuleras, likaså deras 

lust att pröva egna idéer. Elevernas förutsättningar och behov ska tillgodoses alltefter 

deras varierande behov. Vidare påpekas också att de matematiska kunskaperna och 

vardagliga situationer ska få ett samband.  

Det här är saker som jag under min utbildning börjat fundera på och det föll sig naturligt 

för mig att sammankoppla inlärning med rörelse eftersom jag förstått att det kan ha ett 

samband. I den forskning jag nu har tittat på blir jag bara mer och mer övertygad om 

detta eftersom allt pekar i samma riktning: rörelse främjar inlärning - och ingenting 

pekar på motsatsen.  

Som Berglinds (2016) forskning visar är barn stillasittande i högre grad än tidigare, som 

jag beskrivit på s.12 i kapitlet tidigare forskning. Endast 30 procent av tusen fyraåringar 

i Sverige rör sig tillräckligt, vilket innebär att hela 70 procent faktiskt rör sig för lite. Så 

redan vid fyraårsåldern ser siffrorna dystra ut, och det verkar inte som att det ser ljusare 

ut för övriga åldersgrupper hos barn heller. Med vetskapen om att rörelse främjar 

utveckling är det ett oroande resultat, så för att höja svenska elevers skolresultat så 

borde utvecklingen vara det motsatta – mer tid för rörelse behövs i skolan för att uppnå 

en ökad måluppfyllelse och det borde ingå som en naturlig del och ett komplement av 

undervisningen, även i teoretiska ämnen.  

Att rörelse och lek har betydelse för inlärning är inte heller något nytt, redan Piaget, 

Dewey, Montessori och Fröbel hade tydliga idéer om undervisning som påvisade att 

barn lär och utvecklas genom lek och rörelse. Detta är teorier som redan Aristoteles 

(384 f. kr) lär ha reflekterade över. Forskningen har bara fortsatt att peka åt samma håll; 

koppling mellan kondition och kognition är stor. I den färskaste rapporten som jag 

skrivit om i mitt arbete presentas en, i mitt tycke, mycket intressant artikel från i år 

(2016) s. 9. I den presenterar Andersson hur hjärnan påverkas i samband med fysisk 

aktivitet, hur minnet förbättras och hur fysik aktivitet ökar resultat i de teoretiska 

ämnena. I en intressant vinkling utmanar Andersson genom att fråga sig vad som 

behövs för att elever ska bli bättre på matematik, är det matematikundervisning som ska 

till eller rent ut av mer idrott? Därför menar han att det är dags att se över 

styrdokumenten. Det är en väg att nå fysisk aktivitet, men det finns också andra sätt. 

Ericsson (2005) s. 12, skriver likt Andersson, att vi behöver nå de fysisk svaga eleverna 

genom den obligatoriska undervisningen i skolan. Jag tänker att för att ha möjlighet att 

följa de timplaner som finns, i såväl i matematik som i andra teoretiska ämnen, borde 

man kunna arbeta ämnesövergripande och inkludera idrott med andra ämnen och arbeta 

tematiskt. Det handlar inte alltid om stora pulshöjande fysiska aktiviteter, utan också om 
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rörelse i minde omfattning, som Hannaford beskriver, s.13. Där kan lek och laborativt 

arbetssätt passa bra in, likt lektionerna två och tre i min undersökning.  

Flera barn utryckte under intervjun hur de upplevt detta arbetssätt som tillfredställande, 

att slippa det ”vanliga” arbetssättet där man sitter stilla. ”Ja, för ibland när man sitter 

still för länge så blir jag så trött och då för jag spring i benen så då måste jag ställa 

mig upp eller röra på mig.” och ”Bara jag sitter still en minut så måste jag röra på 

mig, annars blir jag så stel i benen.”.  Jag tänker att detta är ytterligare ett belägg på att 

en undervisning inte ska vara helt stillasittande eftersom barn har ett rent fysiskt behov 

av att röra sig. Barnens påståenden, om att det känns svårt att sitta stilla, får stöd av 

forskning som visar att barn faktiskt inte kan sitta stilla långa stunder av rent 

fysiologiska skäl, s.10-11.  
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Slutsats 
Min tanke med detta arbete har varit att ta reda på vad rörelse, förutom att få oss att må 

bra, kan göra för inlärning, och specifikt sannolikhetslära. Kan barn ha nytta av de 

positiva verkningarna av att röra på sig när det gäller inlärning? När jag nu har haft 

chansen att själv undersöka en lärprocess där eleverna, istället för stillasittande arbete i 

matematikbok, fått leka, använda sig av laborativt material och röra på sig samtligt som 

de lärt sig matematik har jag fått en större kunskap och ett ännu större intresse än vad 

jag tidigare hade. 

Syftet med studien var dels att skapa ett färdigt och beprövat lektionsmaterial i 

sannolikhetslära, dels att genom olika matematiska aktiviteter studera elevers inlärning 

och mottagande av arbetssätt. De frågor som besvarats är: 

1. På vilket sätt mina lektionsplaneringar i sannolikhetslära uppfyller läroplanens 

intention, nämligen, att förstå innebörden av slumpmässiga händelser i 

experiment och spel?   

2. Hur rörelse, lek och laborativt material främjar inlärning i sannolikhetslära i 

årskurs två? 

Jag har, genom utvald metod, fått svar på mina forskningsfrågor. Innehållet i mina 

lektionsplaneringar omfattade innebörden av slumpmässiga händelser i experiment och 

spel. Det yttrade sig i eftertestet där resultatet av mitt syfte med lektionerna uppfylldes 

gott och väl. Därför kan dessa användas i undervisning i ämnet, då det visat sig vara en 

tydlig brist på i sannolikhetslära i redan befintliga läromedel, för dessa årskurser. Mina 

aktiviteter har därför gett eleverna tillfälle att uppleva matematik som kanske inte står 

att finna i böcker och den traditionella matematikundervisningen i skolan.  

 

Då samtliga elever förbättrade sina resultat avsevärt tyder det på att arbetssättet rörelse, 

lek och användande av laborativt material varit främjande för inlärning av 

sannolikhetslära. I läroplanen står att läsa ”Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever 

daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.” (Skolverket, 2011, s. 9). Jag 

tänker efter allt jag läst och efter att sett resultatet från min egen undersökning, kan jag 

inte annat än hålla med Andersson (2016). Det kanske är dags att ta bort ”sträva efter” 

och istället lägga betoning på att så ska ske. 

 

Med tanke på att den senaste rapporten från PISA visat på att barn inte lär sig matematik 

på ett tillfredställande sätt, s. 11, är detta ännu en indikation på att något måste göras. 

Intresset för ämnet måste höjas för att lyfta motivationen hos elever. Det finns sätt att 

planera och genomföra lektioner som simulerar på ett annat vis än vad enbart läromedel 

kan erbjuda. Jag har försökt att utforma lektioner som innehåller både fysisk aktivitet, 

lek och laborativt material. Både min egen känsla, elevernas respons och resultaten från 

elevtesten visar på att lektionerna känts meningsfulla och gett positiva resultat.  

Jag känner att arbetet har varit intressant och gett mig inspiration till min kommande 

yrkesverksamhet. Det har även gett mig kunskap och bättre insikt i vad rörelse, lek och 

laborativt material har för påverkan på inlärning, både genom det jag läst och det jag 
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gjort. Min förhoppning och vision är att du som läst detta arbete också fått ökade 

kunskaper och en bättre förståelse för hur inlärning kan främjas.  

Förslag på vidare forskning 

Eleverna som deltagit i denna undersökning visar tydligt att de på några få lektioner 

ökat sin förståelse i sannolikhetslära, resultat mellan för- och eftertest är markanta. I och 

med det, vill jag påstå att mitt val av undervisningsmetoder varit lyckade eftersom de 

haft en främjande effekt på lärandet. Trots detta kan inte denna studie ge en 

generaliserbar tillförlitlighet. Undersökningsgruppen är liten, endast cirka 20 deltagare, 

respondenterna har ingen spridning åldersmässigt och är en relativt homogen grupp. För 

att öka generaliserbarheten och fastställa ett säkrare resultat skulle man först och främst 

kunna använt sig av en kontrollgrupp, men även göra undersökningen med fler 

åldersgrupper och på andra skolor. Undersökningen kunde också pågått under längre 

tid, och behandlat fler moment.   

  



 

52 

 

Referenser 
Ahlberg, A. (1995). Barn och matematik. Lund: Studentlitteratur.  

Ahlberg, A. (2001). Lärande och delaktighet. Lund: Studentlitteratur. 

Ahlberg, A. m.fl. (2002). Nämnaren Tema Matematik från början. Göteborgs 

universitet. 

Annerstedt C, Hansen K, Jagtøien G L (2002). Motorik, lek och lärande. Göteborg: 

Multicare förlag Gyldendal Undervisning. 

Aroseus, F (2013). Jean Piagets utvecklingsteori. Hämtad 13 apr, 2016 från Lätt att lära 

https://lattattlara.com/utvecklingspsykologi/jean-piagets-utvecklingsteori/ 

Barton, C., & Gabbard, J. (1979). Effects of physical activity on mathematical 

computation among young children: The Journal of psychology, vol. 103 s.287-288. 

Texas: Texas A&M University.  

Bishop, Alan (1991). Mathematical enculturation: A cultural perspective on 

mathematics education. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

Björklund, C. (2012). Bland bollar och klossar. Matematik för de yngsta i förskolan. 

Lund: Studentlitteratur.  

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB.  

Egidius, H. (2002). Pedagogik för 2000-talet. Stockholm: Natur och Kultur. 

Emanuelsson, G. m.fl. (red). (2004). Undersökande aktiviteter. I: Matematik – ett 

kärnämne. Göteborg: NCM. 

Ericsson, I. (2005). Rör dig – Lär dig. Malmö: Elanders Berlings AB.  

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (red.) (2012). 

Metodpraktiken: konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: 

Norstedts juridik.  

Faskunger, J. (2008). Barns miljöer för fysisk aktivitet. Stockholm: Statens 

Folkhälsoinstitut. 

Grevholm, B. (2012).  Lära och undervisa i matematik från förskoleklass till åk 6. 

Stockholm: Nordstedts. 

Grindberg, T. & Lango Jagtøien, G. (2000). Barn i rörelse - Fysisk aktivitet och lek i 

förskola och skola. Lund: Studentlitteratur. 

Hannaford, C. (1997). Lär med hela kroppen: Inlärning sker inte bara i huvudet. 

Jönköping: Brain Books AB. 

https://lattattlara.com/utvecklingspsykologi/jean-piagets-utvecklingsteori/
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Tora%20Grindberg
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Greta%20Langlo%20Jagt%F5ien


 

53 

 

Heiberg-Solem, I. & Kristi Lie-Reikerås, E. (2004). Det matematiska barnet. 

Stockholm: Natur och Kultur.  

montessori.se/ 

montessoriforbundet.se/ 

http://skolvarlden.se/artiklar/mer-bollspel-att-bli-battre-pa-matte 

http://www.lararnasnyheter.se/fotnoten/2004/01/28/frobel-musiska-larandet 

http://www.nok.se/Laromedel/F-9/Grundskola-1-3/Matematik/ 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-

larande/kollakallan/upphovsratt/lararguider/bilder-1.155130 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baumdiagramm_Urnenziehung.pngbildkälla  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baumdiagramm_Urnenziehung.png 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/far/inledning/vad-ar-fysisk-aktivitet/ 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12226/R200833_barns_miljoer_for_fys

isk_aktivitet_webb.pdfhttps://www.gleerups.se/laromedel/f-6/matematik 

https://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Grundskola-Fk-

6/Matematik/Baslaromedel-F-3/Matte-Direkt-Safari-1-3---ny-upplaga/Bladderprov/ 

Ingvar, M & Eldh, G (2014). Hjärnkoll på skolan. Stockholm: Natur och kultur. 

Jensen, M. (2013). Lekteorier. Lund: Studentlitteratur. 

Johansson, B & Svedner, P O. (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. 5. upplagan. 

Uppsala: Kunskapsföretaget. 

Kaye, P. (1994). Mattelekar. Jönköping: Brain Books AB. 

Klingberg, T. (2011). Den lärande hjärnan, om barns minne och utveckling. Stockholm: 

Natur och Kultur.  

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

Lindqvist, G. (2002). Lek i skolan. Lund: Studentlitteratur.  

Malmer, G. (1990). Kreativ matematik. Solna: Ekelunds förlag. 

Malmer, G. (2002). Bra matematik för alla. Nödvändig för elever med 

inlärningssvårigheter. Lund: Studentlitteratur.  

Maltén, A. (2002). Hjärnan och pedagogiken - ett samspel. Lund: Studentlitteratur.  

montessori.se/
montessoriforbundet.se/
http://skolvarlden.se/artiklar/mer-bollspel-att-bli-battre-pa-matte
http://www.lararnasnyheter.se/fotnoten/2004/01/28/frobel-musiska-larandet
http://www.nok.se/Laromedel/F-9/Grundskola-1-3/Matematik/
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/upphovsratt/lararguider/bilder-1.155130
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/upphovsratt/lararguider/bilder-1.155130
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baumdiagramm_Urnenziehung.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baumdiagramm_Urnenziehung.png
https://www.folkhalsomyndigheten.se/far/inledning/vad-ar-fysisk-aktivitet/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12226/R200833_barns_miljoer_for_fysisk_aktivitet_webb.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12226/R200833_barns_miljoer_for_fysisk_aktivitet_webb.pdf
https://www.gleerups.se/laromedel/f-6/matematik
https://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Grundskola-Fk-6/Matematik/Baslaromedel-F-3/Matte-Direkt-Safari-1-3---ny-upplaga/Bladderprov/
https://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Grundskola-Fk-6/Matematik/Baslaromedel-F-3/Matte-Direkt-Safari-1-3---ny-upplaga/Bladderprov/


 

54 

 

matematiklyftet.skolverket.se - Slumpförsök för åk 1-3 

Mjaavatn P.E. & Gundersen K.A. (2005). Barn-Bevegelse-Oppvekst, Oslo: Akilles. 

Nationalencyklopedin, sannolikhetslära. http://www.ne.se (hämtad 2016-05-09).  

Nationalencyklopedin, cognition. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/cognition 

Nationalencyklopedin, Maurice Merleau-

Ponty.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/maurice-merleau-ponty (hämtad 

2016-04-15).   

Raustorp, A. (2000). Högskolan i Kalmar. Ur tidningen Idrottsläraren (Lärarförbundet), 

nr 4.  

Riksidrottsförbundet (2009). Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och 

ungdom. Växjö Offset. 

Rystedt, E. & Trygg, L. (2005). Matematikverkstad. Göteborg: Nationellt Centrum för 

matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet. 

Skolverket (2003). Lusten att lära – med fokus på matematik. Skolverkets rapport 221. 

Stockholm: Fritzes. 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

Stockholm: Skolverket.   

Skolverket (2013). PISA 2012: Sammanfattning av rapport 398. Stockholm: Skolverket. 

Hämtad från http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolb

ok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3127 

Steingrímsdóttir, M. (2006). Storyline och aktivt lärande – om att stärka den estetiska 

upplevelsen. I (Alerby, E. & Elídóttir, J.) Lärandets konst: betraktelser av estetiska 

dimensioner i lärandet. s.47–60. Lund: Studentlitteratur.   

Stensmo, C. (2007). Pedagogisk filosofi. Lund: Studentlitteratur. 

Sterner, G. & Lundberg, I. (2002). Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik. 

Göteborg. Nationellt Centrum för Matematikutbildning. NCM. Göteborgs universitet. 

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur. 

Sveriges television (2016) Gympaläraren. 

http://www.svt.se/gympalararen/gympalararen-med-kalle-zackari-wahlstrom-avsnitt-ett  

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. 4:e upplagan. Lund: Studentlitteratur. 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/cognition
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3127
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3127
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3127
http://www.svt.se/gympalararen/gympalararen-med-kalle-zackari-wahlstrom-avsnitt-ett


 

55 

 

Trost, Jan (2007). Kvalitativa intervjuer. 3:e upplagan. Poland: Pozkal. 

Trost, S. (2009). Active education: Physical Education, Physical Activity and Academic 

Performance. San Diego, Ca: Active Living Research. Hämtad från: 

http://activelivingresearch.org/files/ALR_Brief_ActiveEducation_Summer2009.pdf 

www.matteboken.se 

www.matteboken.se/lektioner/skolar-9/sannolikhet-och-statistik/sannolikhet 

www.miniwebtool.com/random-name-picker/ 

 

 

http://activelivingresearch.org/files/ALR_Brief_ActiveEducation_Summer2009.pdf
http://www.matteboken.se/
www.matteboken.se/lektioner/skolar-9/sannolikhet-och-statistik/sannolikhet
www.miniwebtool.com/random-name-picker/


 

56 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – Elevtest 

 

Namn:  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jag funderar på vad sannolikhet är.  

Jag vet att vi har jobbat med det på matten förut, 

men nu har jag alldeles glömt vad det var.  

 

Kanske du kan hjälpa mig?  

Förklara vad du tror här nedan:  
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Djuren tänker på vad som gäller när man kastar en tärning. 

Sätt ett kryss för det djur som du tror har rätt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fler prickar 

väger mer, så 

därför får man 

det mer sällan. 
Allt beror på 

hur man kastar 

tärningen! 

Sexan är 

svårast att få, 

för den är värd 

mest. 

 

Alla tal har lika 

storchans! 
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Fem barn drar lott om vem som ska få börja spela på ett lotterihjul. 

Hur stor sannolikhet är det att pojken i lila tröja får börja?  

 

Ringa in ditt svar: 

 

   
1

5
              

5

5
             

5

1
             

1

1
             

1

4
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur stor sannolikhet är det att hjulet stannar på den röda färgen?  

 

Ringa in ditt svar: 
 

   
1

8
              

8

2
             

2

8
             

1

2
             

2

4
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  Hur många kulor är det i påsen? ____________stycken

  

 Hur många är blå? ______________stycken  

 Hur många är vita?______________stycken 

 

 

 

Om du tar upp en kula ur påsen utan att titta, hur stor sannolikhet är det 

då att du får en vit kula?  

 

Svar:  

 

 

 

 

 Hur många kulor är det i påsen? ____________stycken

  

 Hur många är gula? ______________stycken  

 Hur många är röda?______________stycken 

 

 

Om du tar upp en kula ur påsen utan att titta, hur stor sannolikhet är det 

då att du får en röd kula?  

 

Svar:  

 

 

 

 

 Hur karameller är det i påsen? ____________stycken 

 Hur många är gula? ______________stycken 

 Hur många är röda?______________stycken 

 Hur många är bruna?_____________stycken 

 

 

Om du tar upp en karamell ur påsen utan att titta, hur stor sannolikhet är 

det då att du får en röd?  

 

Svar:  
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Kryssa i det du tycker stämmer på dig. Du kan kryssa i flera alternativ. 

 

 När jag tänker på sannolikhet känner jag att:  
 

Jag inte vet vad det är 

 

Jag vet lite, men vill lära mig mer 

 

Jag tycker att det är svårt  

 

Jag tycker att det är roligt  

 

Jag kan mycket  

 

Jag lärt mig mycket som jag inte kunde förr  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bra jobbat! Nu är du klar. 
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Bilaga 2 - Brev till vårdnadshavare 

 

 

Informationsbrev till vårdnadshavare 
 

Hej föräldrar!  

 

Mitt namn är Elin Persson och jag läser sista terminen på lärarutbildningen 

vid Högskolan i Gävle. Några av er träffade mig i samband med min VFU-

praktik med Pia under förra hösten.  

 

Nu i slutskedet på min utbildning håller jag på att skriva ett examensarbete 

där jag undersöker vad laborativt material, lek och rörelse innebär för 

utveckling och lärande i matematik. I samband med detta kommer jag nu i 

vår att, i samråd med Pia och Henrik, undervisa 2b i sannolikhetslära under 

4 matematiklektioner. Barnen kommer att få göra för- och eftertest i 

sannolikhet och vi kommer att samtala i grupp om deras upplevelse av 

lektionerna.   

 

Skolan såväl som barnen kommer att vara helt anonyma i mitt arbete.  

Om ni har några frågor får ni gärna höra av er till mig:  

 

Mail: xxx@student.hig.se 

Vänliga hälsningar  

 

Elin Persson  
  

mailto:xxx@student.hig.se
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Bilaga 3 – Skriftlig utvärdering 

 

Jag tycker att lektionen har varit: jätterolig, rolig, varken rolig eller tråkig, 

tråkig eller jättetråkig.  

 

Rita den gubbe som passar hur du kände.  

  

 

Lektion 1 

Skalan och locket – omöjligt eller säkert 

 

 

Lektion 2 

Tärning och tändsticksasktärning 

 

 

Lektion 3 

Lotterispel på datorn 

 

 

Lektion 4 

Sannolikhet på gympan 
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Bilaga 4 – Samtliga böcker av läromedelsstudien 

 

Prima Matematik 1A, Grundbok 

Prima Matematik 1B, Grundbok 

Prima Matematik 2A, Grundbok 

Prima Matematik 2B, Grundbok 

Prima Matematik 3A, Grundbok, Finns med i kapitel 3 

Prima Matematik 3B, Grundbok  

Mondeo matematik 1A 

Lyckotal 1A, grundbok 

Lyckotal 1B, grundbok 

Lyckotal 2A, grundbok 

Lyckotal 2B, grundbok 

Lyckotal 3A, grundbok finns med på sidan 64-65 

Lyckotal 3B, grundbok 

Mattegruvan 1-3, koppargruvan  

Mattegruvan 1-3, silvergruvan  

Mattegruvan 1-3, guldgruvan  

Mästerkatten 1A, Grundbok 

Mästerkatten 1B, Grundbok 

Mästerkatten 2A, Grundbok 

Mästerkatten 2B, Grundbok 

Mästerkatten 3A, Grundbok 

Mästerkatten 3B, Grundbok, slump och sannolikhet i kapitel 5 

Alla Rätt 1, elevbok 

Alla Rätt 2, elevbok 

Matte Direkt Safari 1A, Elevbok 

Matte Direkt Safari 1B, Elevbok 

Matte Direkt Safari 2A, Elevbok 

Matte Direkt Safari 2B, Elevbok 

Matte Direkt Safari 3A, Elevbok 

Matte Direkt Safari 3B, Elevbok 

Koll på matematik 1A 

Koll på matematik 1B 

Koll på matematik 2A 

Koll på matematik 2B 

Matteboken1 A 

Matteboken1B 

Matteboken2A 

Matteboken2B 

Matteboken3A 

Matteboken3B 

Eldorado 1A, Grundbok  

Eldorado 1B, Grundbok  

Eldorado 2A, Grundbok  

Eldorado 2B, Grundbok  

  

http://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789152308769/partner/sanoma
http://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789152308769/partner/sanoma
http://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789152308769/partner/sanoma
http://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789152308769/partner/sanoma
http://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789152308769/partner/sanoma
http://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789152308769/partner/sanoma
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Bilaga 5 – Samtliga förslag på påståenden till lektion 1 

 

”På måndag kommer skolan att vara inställd på grund av snöoväder.”  

 

”Alla här inne kommer att kissa minst en gång till idag.” 

 

”Imorgon är det fredag. ” 

 

”Hundar är alltid större än katter.” 

 

”Alla barn tycker om glass.”  

 

”I Sverige måste alla barn gå i skolan.”  

 

”Om någon använder paraply så regnar det.” 

 

”Idag kommer alla barn på skolan att få hamburgare från Max till lunch.”  

 

”På midsommarafton kommer tomten.”  

 

”Man blir blöt när man badar.”  

 

”I natt ska jag (läraren) sova här i klassrummet.” 

 

”I månaden juli kan man bada utomhus.”  

 

”Alla här inne åt gröt till frukost.” 

 

”Samir och Viktor kommer att bada nakna på Sergels torg.”  

 

”Om solen lyser så är det sommar.”  
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Bilaga 6– Rådata av elevtest 

 

 

Fråga 1: 
  

 

 

 

 

 

  

Svar förtest 

 

Svar eftertest 

Elev A - Vad som kan vara sant och 

det som inte är sant. Det som 

är omöjligt.  

Elev B - Matte.  

Elev C  Att lära sig skriva, prata och 

gå. 

Om det är sant eller 

omöjligt. Vi skulle säga om 

det var sant eller inte till 

andra. 

Elev D Att någon kan. Omöjlig eller säkert. 

Elev E Jag tror att det är matte. Hur stor chans är det att nåt 

händer. 

Elev F Man kanske jobbar med lite 

vad som helst. 

Det är nästan som matte med 

ändå som sannolikhet. 

Elev G Berättar sanning, tänka själv, 

inte titta på andra. 

Berätta sanning, berätta hur 

man tycker. 

Elev H Att man berättar sanningen 

om man gjort något dumt. 

Berättar sanning. Man får 

hålla på med tärningar och 

sånt. 

Elev I Jag tror det är matte.  Hur stor chans det är att 

något händer.  

Elev J Jag tror att det är likhet. Hur stor chans är det. 

Jag funderar på vad sannolikhet är.  

Jag vet att vi har jobbat med det 

på matten förut, men nu har jag 

alldeles glömt vad det var.  
Kanske du kan hjälpa mig?  
Förklara vad du tror här nedan:  
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Elev K Det kanske är när man tänker 

mycket. 

Sannolikhet är om det är sant 

eller inte sant.  

Elev L Sanning  1 av 6 när man använder 

tärning.  

Elev M Matte, klockan, magneter.  Sant och omöjligt. Matte.  

Elev N Det kanske är när man 

tänker. 

Kastar tärningar.  

Elev O Fundera.  Räkna och fundera. Vad som 

kan vara sant och omöjligt.  

Elev P  Det som är lika? Det som är 

sant? 

Sant och omöjligt. Och lite 

matte.  

 

 

Fråga 2: Djuren tänker på vad som gäller när man kastar en tärning. 

 Sätt ett kryss för det djur som du tror har rätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

 

  

Svar förtest 

 

Svar eftertest 

Elev A 4 4 

Elev B 2 4 

Elev C  2,4 2,4 

Elev D 2,4 4 

Elev E 1,4 4 

Elev F 2,4 2,4 

Fler prickar 
väger mer, så 

därför får man 

det mer sällan. 

 

Allt beror på 
Hur man 

kastar 

tärningen! 

Sexan är  

svårast att få,  
för den är 

värd mest. 

 

Alla tal 

 har lika  

stor chans! 
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Elev G 3 4 

Elev H 2,4 2,4 

Elev I 2,4 2,4 

Elev J 2,4 4 

Elev K 2 2,4 

Elev L 2,4 2,4 

Elev M 2,4 4 

Elev N 3 4 

Elev O 2,4 4 

Elev P 4 4 

 

 

 

 

 

Fråga 3:  

   

 

  

 

Fem barn drar lott om vem som ska få börja spela på ett lotterihjul. 

Hur stor sannolikhet är det att pojken i lila tröja får börja? 

 

Ringa in ditt svar:  1

5
              

5

5
             

5

1
             

1

1
             

1

4
 

 

 Svar förtest Svar eftertest 

Elev A 1

5
 

1

5
 

Elev B 5

1
 

1

5
 

Elev C  5

5
 

1

5
 

Elev D 5

5
 

1

5
 

Elev E 5

5
 

1

5
 

Elev F 5

1
 

1

5
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Fråga 4:  

 

 

 

 

 Hur stor sannolikhet är det att hjulet stannar på den röda färgen?  

Ringa in ditt svar:        
1

8
              

8

2
             

2

8
             

1

2
             

2

4
 

 

  

Elev G 5

5
 

1

5
 

Elev H 5

5
 

1

5
 

Elev I 5

5
 

1

5
 

Elev J 5

5
 

1

5
 

Elev K 5

1
 

1

5
 

Elev L 5

5
 

1

4
 

Elev M 5

1
 

1

5
 

Elev N 5

5
 

1

1
 

Elev O 1

5
 

1

5
 

Elev P 1

5
 

1

5
 

 Svar förtest Svar eftertest 

Elev A 1

2
 

2

8
 

Elev B 2

8
 

1

2
 

Elev C  8

2
 

2

8
 

Elev D 1

2
 

2

8
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Fråga 5:  

 

 a. Hur många kulor är det i påsen? 

 b. Hur många är blå? 

 c. Hur många är vita? 

d. Om du tar upp en kula ur påsen, utan att titta, hur stor sannolikhet 

är det då att du får en vit kula? 

Elev E 8

2
 

2

8
 

Elev F 8

2
 

2

8
 

Elev G 8

2
 

1

8
 

Elev H 2

8
 

1

8
 

Elev I 1

2
 

2

8
 

Elev J 8

2
 

1

8
 

Elev K 2

8
 

2

8
 

Elev L 2

8
 

1

8
 

Elev M 8

2
 

1

8
 

Elev N 1

2
 

1

8
 

Elev O 2

8
 

2

8
 

Elev P 2

8
 

2

8
 

 Svar förtest Svar eftertest 

Elev A a) 5 stycken        

b) 3 stycken 

c) 2 stycken 

d) -  

a) 5 stycken        

b) 3 stycken 

c) 2 stycken 

d) 
2

5
 

Elev B a) 5 stycken        

b) 3 stycken 

a) 5 stycken        

b) 3 stycken 
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c) 2 stycken 

d) - 

c) 2 stycken 

d) - 

Elev C  a) 5 stycken        

b) 3 stycken 

c) 2 stycken 

d) - 

a) 5 stycken        

b) 2 stycken 

c) 3 stycken 

d) - 

Elev D a) 5 stycken        

b) 3 stycken 

c) 2 stycken 

d) - 

a) 5 stycken        

b) 3 stycken 

c) 2 stycken 

d) 
2

5
 

Elev E a) 5 stycken        

b) 3 stycken 

c) 2 stycken 

d) - 

a) 5 stycken        

b) 3 stycken 

c) 2 stycken 

d) 
2

5
 

Elev F a) 5 stycken        

b) 3 stycken 

c) 2 stycken 

d) - 

a) 5 stycken        

b) 3 stycken 

c) 2 stycken 

d) 
2

5
 

Elev G a) - 

b) 3 stycken 

c) - 

d) - 

a) 5 stycken        

b) 3 stycken 

c) 2 stycken 

d) - 

Elev H a) 5 stycken        

b) 3 stycken 

c) 2 stycken 

d) - 

a) 5 stycken        

b) 3 stycken 

c) 2 stycken 

d) 
2

5
 

Elev I a) 5 stycken        

b) 3 stycken 

c) 2 stycken 

d) - 

a) 5 stycken        

b) 3 stycken 

c) 2 stycken 

d) 
2

5
 

Elev J a) 5 stycken        

b) 3 stycken 

c) 2 stycken 

d) - 

a) 5 stycken        

b) 3 stycken 

c) 2 stycken 

d) 
2

5
 

Elev K a) 5 stycken        

b) 3 stycken 

c) 2 stycken 

d) - 

a) 5 stycken        

b) 3 stycken 

c) 2 stycken 

d) 
2

5
 

Elev L a) 5 stycken        

b) 3 stycken 

c) 2 stycken 

d) - 

a) 5 stycken        

b) 3 stycken 

c) 2 stycken 

d) 
1

2
, 50 % 

Elev M a) 5 stycken        

b) 3 stycken 

c) 2 stycken 

d) - 

a) 5 stycken        

b) 3 stycken 

c) 2 stycken 

d) 
1

5
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Fråga 6:  

 

 a. Hur många kulor är det i påsen?  

 b. Hur många är gula?  

 c. Hur många är röda? 

d. Om du tar upp en kula ur påsen, utan att titta, hur stor sannolikhet 

är det då att du får en röd kula? 

Elev N a) 5 stycken        

b) 3 stycken 

c) 2 stycken 

d) - 

a) 5 stycken        

b) 3 stycken 

c) 2 stycken 

d) 1 

Elev O a) 5 stycken        

b) 3 stycken 

c) 2 stycken 

d) - 

a) 5 stycken        

b) 3 stycken 

c) 2 stycken 

d) 
2

5
 

Elev P a) 5 stycken        

b) 3 stycken 

c) 2 stycken 

d) 2 

a) 5 stycken        

b) 3 stycken 

c) 2 stycken 

d) 
2

5
 

 Svar förtest Svar eftertest 

Elev A a) 10 stycken        

b) 6 stycken 

c) 4 stycken 

d) - 

a) 10 stycken        

b) 6 stycken 

c) 4 stycken 

d) 
4

10
 

Elev B a) 10 stycken        

b) 6 stycken 

c) 4 stycken 

d) - 

a) 10 stycken        

b) 6 stycken 

c) 4 stycken 

d) - 

Elev C  a) 10 stycken        

b) 6 stycken 

c) 4 stycken 

d) - 

a) 10 stycken        

b) 6 stycken 

c) 4 stycken 

d) - 

Elev D a) 10 stycken        

b) 6 stycken 

c) 4 stycken 

d) - 

a) 10 stycken        

b) 6 stycken 

c) 4 stycken 

d) 
4

10
 

Elev E a) 10 stycken        

b) 6 stycken 

c) 4 stycken 

d) - 

a) 10 stycken        

b) 6 stycken 

c) 4 stycken 

d) 
4

10
 

Elev F a) 10 stycken        

b) 6 stycken 

c) 4 stycken 

a) 10 stycken        

b) 6 stycken 

c) 4 stycken 



 

72 

 

 

  

d) - 
d) 

4

10
 

Elev G a) 10 stycken        

b) 6 stycken 

c) 4 stycken 

d) - 

a) 11 stycken        

b) 6 stycken 

c) 4 stycken 

d) - 

Elev H a) 10 stycken        

b) 6 stycken 

c) 4 stycken 

d ) - 

a) 10 stycken        

b) 6 stycken 

c) 4 stycken 

d) 
4

10
 

Elev I a) 10 stycken        

b) 6 stycken 

c) 4 stycken 

d) - 

a) 10 stycken        

b) 6 stycken 

c) 4 stycken 

d) 
4

10
 

Elev J a) 10 stycken        

b) 6 stycken 

c) 4 stycken 

d) - 

a) 10 stycken        

b) 6 stycken 

c) 4 stycken 

d) 
4

10
 

Elev K a) 10 stycken        

b) 6 stycken 

c) 4 stycken 

d) - 

a) 10 stycken        

b) 6 stycken 

c) 4 stycken 

d) 
4

10
 

Elev L a) 10 stycken        

b) 6 stycken 

c) 4 stycken 

d) - 

a) 10 stycken        

b) 6 stycken 

c) 4 stycken 

d) 
1

4
 

Elev M a) 10 stycken        

b) 6 stycken 

c) 4 stycken 

d) - 

a) 10 stycken        

b) 6 stycken 

c) 4 stycken 

d) 
1

10
 

Elev N a) 10 stycken        

b) 6 stycken 

c) 4 stycken 

d) - 

a) 10 stycken        

b) 6 stycken 

c) 4 stycken 

d) 3 

Elev O a) 10 stycken        

b) 6 stycken 

c) 4 stycken 

d) - 

a) 10 stycken        

b) 6 stycken 

c) 4 stycken 

d) 
4

10
 

 

Elev P a) 10 stycken        

b) 6 stycken 

c) 4 stycken 

d) - 

a) 10 stycken        

b) 6 stycken 

c) 4 stycken 

d) 
4

10
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Fråga 7:  

 

 a. Hur många karameller är det i påsen?  

 b. Hur många är gula?  

 c. Hur många är röda? 

 d. Hur många är bruna? 

e. Om du tar upp en karamell ur påsen, utan att titta, hur stor 

sannolikhet är det då att du får en röd? 

 Svar förtest Svar eftertest 

Elev A a) 12 stycken        

b) 5 stycken 

c) 3 stycken 

d) 4 stycken 

e) - 

 

a) 12 stycken        

b) 5 stycken 

c) 3 stycken 

d) 4 stycken 

e) 
3

12
 

 

Elev B a) 16 stycken        

b) 5 stycken 

c) 3 stycken 

d) 4 stycken 

e) - 

 

a) 12 stycken        

b) 5 stycken 

c) 3 stycken 

d) 4 stycken 

e) - 

 

Elev C  a) 12 stycken        

b) 5 stycken 

c) 4 stycken 

d) 3 stycken 

e) - 

 

a) 12 stycken        

b) 5 stycken 

c) 4 stycken 

d) 3 stycken 

e) - 

 

Elev D a) 11 stycken        

b) 5 stycken 

c) 3 stycken 

d) 7 stycken 

e) - 

 

a) 12 stycken        

b) 5 stycken 

c) 3 stycken 

d) 4 stycken 

e) 
3

12
 

 

Elev E a) 12 stycken        

b) 5 stycken 

c) 3 stycken 

d) 4 stycken 

e) - 

a) 12 stycken        

b) 5 stycken 

c) 3 stycken 

d) 4 stycken 

e) 
3

12
 

 

 

 

Elev F a) 12 stycken        

b) 5 stycken 

c) 3 stycken 

d)4 stycken 

e) - 

a) 12 stycken        

b) 5 stycken 

c) 3 stycken 

d) 4 stycken 

e) 
3

12
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Elev G a) 12 stycken        

b) 5 stycken 

c) 3 stycken 

d) 4 stycken 

e) - 

a) 12 stycken        

b) 5 stycken 

c) 3 stycken 

d) 4 stycken 

e) - 

 

Elev H a) 12 stycken        

b) 5 stycken 

c) 3 stycken 

d) 4 stycken 

e) - 

a) 12 stycken        

b) 5 stycken 

c) 3 stycken 

d) 4 stycken 

e) 
3

9
 

 

Elev I a) 12 stycken        

b) 4 stycken 

c) 3 stycken 

d) 4 stycken 

e) - 

a) 12 stycken        

b) 5 stycken 

c) 3 stycken 

d) 4 stycken 

e) 
3

12
 

 

Elev J a) 12 stycken        

b) 5 stycken 

c) 2 stycken 

d) 5 stycken 

e) - 

a) 12 stycken        

b) 5 stycken 

c) 3 stycken 

d) 4 stycken 

e) 
3

12
 

 

Elev K a) 12 stycken        

b) 5 stycken 

c) 3 stycken 

d) 4 stycken 

e) - 

a) 12 stycken        

b) 5 stycken 

c) 3 stycken 

d) 4 stycken 

e) 
3

12
 

 

Elev L a) 12 stycken        

b) 5 stycken 

c) 3 stycken 

d) 4 stycken 

e) - 

 

a) 12 stycken        

b) 5 stycken 

c) 3 stycken 

d) 4 stycken 

e) 
1
3
 

 

Elev M a) 12 stycken        

b) 5 stycken 

c) 3 stycken 

d) 4 stycken 

e) - 

a) 12 stycken        

b) 5 stycken 

c) 3 stycken 

d) 4 stycken 

e) 
1

12
 

Elev N a) 11 stycken        

b) 5 stycken 

c) 7 stycken 

d) 3 stycken 

e) - 
 

a) 11 stycken        

b) 5 stycken 

c) 3 stycken 

d) 4 stycken 

e) 2 
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Fråga 8: Kryssa i det du tycker stämmer på dig. Du kan kryssa i flera alternativ. 

 När jag tänker på sannolikhet känner jag att:  
1. Jag vet inte vad det är 

2. Jag vet lite, men vill lära mig mer 

3. Jag tycker att det är svårt  

4. Jag tycker att det är roligt 

5. Jag kan mycket  

6. Jag lärt mig mycket som jag inte kunde förr 

  

Svar förtest 

 

Svar eftertest 

Elev A 2,4,6 4,5,6 

Elev B 2 2 

Elev C  1,4,6 1,2,3,4,5,6 

Elev D 2,6 2,4,6 

Elev E 1,4,6 4,5,6 

Elev F 2,3 4,6 

Elev G 1,3,4,6 1,2,4,6 

Elev H 2,4 2,4,5 

Elev I 1,3,4 4,5,6 

Elev J 1,4 4,5 

Elev K 1 4,5,6 

Elev L 2,4,6 2,4,6 

Elev M 1,2 2,4,6 

Elev N 1,2 2 

Elev O 2,4,6 2,4,5,6 

Elev P 1,2,3,4 2,4,6 

Elev O a) 12 stycken        

b) 5 stycken 

c) 4 stycken 

d) 3 stycken 

e) - 

a) 12 stycken        

b) 5 stycken 

c) 4 stycken 

d) 3 stycken 

e) 
3

12
 

 

Elev P a) 12 stycken        

b) 5 stycken 

c) 3 stycken 

d) 4 stycken 

e) 3 

a) 12 stycken        

b) 5 stycken 

c) 3 stycken 

d) 4 stycken 

e) 
3

12
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Bilaga 7 – Resultat, skriftlig utvärdering 

 

Jag tycker att lektionen har varit: jätterolig, rolig, varken rolig eller tråkig, tråkig eller 

jättetråkig.  

 

Rita den gubbe som passar hur du kände.   

 

  

Lektion 1 

 

Lektion 2 

 

Lektion 3 

 

Lektion 4 

Elev A     

Elev B     

Elev C      

Elev D     

Elev E     

Elev F     

Elev G     

Elev H     

Elev I     

Elev J     

Elev K     

Elev L     

Elev M     

Elev N     

Elev O     

Elev P     

Elev Q     

Elev R     


