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Sammanfattning
Syftet med min studie var att undersöka hur leken används som verktyg i
matematikundervisningen och hur fem lärare ser på lekens roll i den tidiga
matematikinlärningen. Jag har även tittat på hur leken har förändrats genom
tiderna och tagit del av aktuell forskning som behandlar lek och
matematikundervisning.
Jag har kommit fram till att styrd lek används i den tidiga matematikundervisningen med goda resultat. Däremot finns det ett flertal faktorer att ta
hänsyn till där val av läromedel, elevgrupp, lärarens arbetssituation samt
tillgång till resurser påverkar hur fördelningen sker mellan bokstyrda
matematiklektioner och lektioner utanför matematikboken. Styrd lek som
verktyg i matematikundervisningen är överlag mer förekommande i de tidiga
åren i skolan men ersätts av laborationer och elektroniska hjälpmedel som till
exempel IPad för färdighetsträning allt eftersom eleverna blir äldre.
Nyckelord: lek, fri lek, styrd lek, lärande, intervju, matematikundervisning
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1.

Inledning

Jag har haft förmånen att arbeta som lärare både innan samt under min tid som
student på lärarutbildningen. I höstas började jag en ny tjänst på en skola där
man använder läromedel väldigt restriktivt  en klar kontrast till mina tidigare
arbetsplatser. Det nya arbetssättet har utmanat mig och fått mig att reflektera
mycket, dels över hur olika undervisningen kan se ut mellan olika skolor men
även hur mycket ett pedagogiskt material kan påverka den undervisning jag
själv bedriver och vill bedriva i framtiden.
Jag har även funderat över övergången från förskola till skolan och hur man
kan hitta undervisningsformer som når fler av eleverna. Genom lust blir
lärandet enklare. Jag upplever att man i förskolan använder sig av leken som
ett verktyg för lärande men att vi fasar ut den allt mer ju äldre eleven blir.
Detta sker lite väl tidigt i mitt eget tycke. Av egen erfarenhet har jag även
konstaterat att det är svårt ibland att hitta balansen där jag både kan ge
arbetsro till de elever som behöver tystnad och lugn i sin lärandeprocess
samtidigt som man låter mer rörliga elever få utrymme och utmaningar att lära
sig medan de rör på sig när de inte orkar sitta still längre. I min mening
handlar det inte bara om olika lärstilar utan även om mognad hos eleverna.
Ämnet matematik är för mig så mycket mer än ”bara” en matematikbok –
samtidigt upplever jag att många elever, både på mina tidigare skolor såväl
som praktikplatser, inte förknippar våra praktiska matematikpass lika mycket
till matematik som de lektioner där de får arbeta i sin matematikbok. Detta
gäller även när vi noggrant tydliggör syftet med en praktisk lektion så finns
det ändå elever som förknippar ämnet matematik främst med boken. Är det
kulturell påverkan eller hänger det på oss lärare att vi inte lyckas tydliggöra
vårt syfte tillräckligt tydligt för både oss själva och våra elever?
Dessa tankar har följt mig genom detta ämne i min examensuppsats. Syftet
med min fördjupning är att undersöka hur leken används som verktyg i
undervisningen och hur fem lärare ser på lekens roll i den tidiga
matematikinlärningen. Jag kommer även redogöra för ett par av de aktiviteter
de använder sig av  en liten verktygslåda jag kan ta med mig i min framtida
undervisning.
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2.

Bakgrund

I detta avsnitt kommer jag inledningsvis presentera den teoretiska bakgrund
jag valt att utgå från samt definiera några begrepp som är bärande i mitt
arbete. Jag kommer även lyfta vad våra styrdokument säger om matematikundervisningen och redogöra för de förmågor som kan kopplas till arbete
utanför matematikboken. Slutligen kommer jag att lyfta tidigare forskning,
såväl internationell som nationell, som bakgrund till min fördjupning.

2.1.

Teoretisk bakgrund

Jag har valt att utgå från det sociokulturella perspektivet då jag mitt fokus i
den här uppsatsen var att undersöka hur lek används som lärandeverktyg i
den tidiga matematikundervisningen samt fem lärares tankar kring lek som
verktyg. Det sociokulturella perspektivet bygger på tesen att lärande sker i
direkt, eller indirekt, samspel mellan individen och omgivningen där språket
och kommunikation är viktiga faktorer i lärandeprocessen (Säljö 2000).

Begrepp

2.2.
2.2.1.

Lek

I Lek och läroplan – möte mellan barn och lärare i förskolan hänvisar författarna till
filosofen Ludwig Wittgenstein som beskrev begreppet lek som ett rep,
hoptvinnat av många fibrer och att det finns många variationer och innebörder
av vad som kan vara lek (Pramling Samuelsson et al. 2006). Therese Welén
skriver i rapporten Kunskap kräver lek (2004) att begreppet lek är omtvistat och
att hon inte finner stöd för någon allmänt giltig definition. Olika nutida
forskare har olika tolkningar men att man kan finna tre olika ”teoribildningar”:
utvecklingspsykologiska, psykoanalytiska samt gränsöverskridande teorier
(Welén 2004:21–23).
Nationalencyklopedin beskriver lek som en låtsatsverksamhet där de ”inre
förutsättningarna råder över de yttre förutsättningarna”. I begreppsdefinitionen slår man även fast att leken inte enbart sker mellan människor
utan även bland vissa djurarter. Det finns olika former av lek: sensomotorisk lek,
rollek (låtsaslek), konstruktionslek och regellek. Dessa former kan ofta ingå i en
och samma lek men behöver inte göra det. Ser man till äldre svenskt språkbruk
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innefattade ordet lek även de vuxnas sällskapliga nöjen. Gränsen mellan lek
och idrott är flytande (NE 2015).
Welén lyfter att barns lek ofta förknippas med leksaker i forskningen men även
kan lyftas som ett socialt fenomen (Welén 2004:12). I mitt arbete kommer jag
att använda termen lek för såväl rollspelslekar, spel, ensamlek samt samlek
(lek som utförs av flera individer genom samspel).

2.2.2.

Läromedel

NE beskriver begreppet läromedel enligt följande:
Läromedel: resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst
läroböcker, läseböcker, övningsböcker och ordböcker, men även t.ex.
kulramar och anatomiska dockor. Numera inbegriper läromedel även
digitala resurser för informationshämtning, kommunikation och produktion
av multimodala texter samt spel. (NE 2016).

I mitt arbete kommer jag att använda tillägget plockmaterial, bokform eller
digital form för att särskilja de olika formerna av läromedel.

2.3

Vad säger våra styrdokument om lek?

I skollagen § 2 fastslår man att: ”Utbildningen ska främja allsidiga kontakter
och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i
samhällslivet.” I det inledande kapitlet i Lgr11 kan vi läsa om skolans
värdegrund och uppdrag. I det här kapitlet poängterar Skolverket leken i det
vardagliga lärandet och pratar om ett aktivt lärande där man särskilt under de
tidiga åren sätter stor betydelse på lekens roll i elevernas lärande (Skolverket
2011:10).

2.4

Forskning

Här kommer jag dels att beskriva hur synen på lek har sett ut och ändrats
genom tiderna. Jag har valt att göra en historisk tillbakablick för att ge
perspektiv till lekens utveckling. Genom kunskap om vår historia blir nuet och
framtiden lättare att förstå. Jag kommer även att redogöra för aktuell
forskning.
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2.5

Lärande genom lek ur ett historiskt perspektiv

Therese Welén har, på uppdrag av Skolverkets och Myndigheten för
skolutvecklings forskningsprogram, undersökt hur leken har förändrats över
tid. I Forskning kräver fokus, nr. 17  Kunskap kräver lek (2004) redogör hon för
lekens funktion genom historien, hur lekpedagogik används positivt idag i
skolan samt hur vuxna och lärare ser på lekens betydelse för barns utveckling.
Hon skriver att om man ser till leken ur ett historiskt perspektiv har det under
århundranden funnits ett samband mellan lek och lärande. Redan under
347427 år f. Kr. uppmärksammade Platon att inlärning underlättades om man
tillämpade lekfulla former än om man tillämpade tvång (Welén 2004:12–16). I
texten Om talarens utbildning fastslog Marcus Fabius Quintalius (3595 e.Kr.)
att barn måste unnas glädjen att leka och att den första undervisningen sker
bäst via lek (Welén 2004:13).
Welén beskriver att under medeltiden och med det feodala samhället framväxt
delades befolkningen in i samhällsklasser med tydliga maktrelationer: kung,
adel, kyrkliga ledare, handelsmän, hantverkare, bönder, fattiga och barn.
Merparten av befolkningen tillhörde samhällsklassen bönder. De lägre
klasserna präglades av arbete där årstiderna påverkade (sådd, skörd m.m.). Då
arbetet inte kunde fördelades jämnt över året fanns det vid vissa perioder tid
över för lekar och fest. Skördetiden avslutades till exempel med en skördefest.
Lek kom att bli en naturlig del av det vardagliga livet för både barn och vuxna.
Vid den här tiden fick barnen börja jobba redan vid 4-5 års ålder och vid 1213
års ålder utförde barn samma arbetsuppgifter som vuxna. Barn och vuxna
lekte vid den här tiden samma lekar. Exempel på lekar vid den här tiden var
tävlingar i att rulla tunnband, gå på styltor eller kägelspel. En annan lek var
”förlöjligande av de högre klasserna” (Welén 2004:14). Adeln och prästerna å
andra sidan hade infört lagar där de lägre stånden förbjöds mer våldsamma
lekar medan de högre klasserna ägnade sig åt lekar med militärisk inriktning
där till exempel adeln höll riddarturneringar.
Welén skriver att redan under 1700-talet började forskare studera fenomenet
lek mer metodiskt. Rousseau och Fröbel är två stora namn från den här tiden.
Rousseau som var författare och filosof beskrev i sitt verk Émile ou de l’éduction
synen på barnet och att menade att all undervisning ska bygga på lek då han
ansåg att leken är det naturligaste sättet att ta emot kunskap på.
Fröbel, en tysk pedagog, lyfte två huvudprinciper: barnets självverksamhet
och att leken var vägen till kunskap:
”Leken är det högsta stadium av utveckling under barnaåren; den är
denna periods utveckling av människan, ty den är det fria uttrycket för
barnets innersta väsen.” (Welén 2004:15)
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Fröbel skapade lekmaterial och riktlinjer som han kallade ”lekgåvor”. Målet
var att ge barnen utrymme för fri lek där barnet fick fritt välja material utifrån
ett planerat material. Dock skulle det finnas en vuxen närvarande i egenskap
av inspiratör och deltagare i barnens lek utan att för den sakens skull dominera
leken (Welén 2004:15).
Under 1800-talet sker det en förändring från det feodala samhället till det
kapitalistiska samhället. Industrialismens genombrott och lönearbete ledde till
inflytt till städerna från landsbygden. De mindre barnen kunde inte längre
bidra till familjernas ekonomi men så fort barnen blev gamla nog fick de arbete
i fabrikerna. Det var långa och hårda arbetsdagar med låg lön. Leken som
tidigare haft en framträdande roll i såväl både barn och vuxnas liv ansågs
plötsligt som tidsfördriv och ”onyttig sysselsättning” och såg allt mer som en
aktivitet för barn (Welén 2004:16).
Welén beskriver de fyra teorierna som dominerade synen på lek under 1800talet och samlas under namnet De klassiska lekteorierna:
Kraftöverskottsteorin – Friedrich von Schiller, tysk författare, hade en hypotes
där barn (och djur) har ett överskott av energi och livskraft. Han ansåg att
människan arbetade för att tillfredsställa sina grundläggande behov och att
leken är resultatet av överflödig energi som finns kvar efter att de mänskliga
behoven tillgodosetts.
Rekreationsteorin – uppkom av tyskarna Moritz Lazarus och Heymann Steinhal
vars hypotes var att genom lek samlar man nya krafter. De menade att såväl
barn som vuxna väljer lek framför vila när de är trötta.
Övningsteorin – bygger på att det finns en medfödd instinkt som driver barnet
till att träna de färdigheter som behövs i vuxenlivet. Ett av de ledande namnen
bakom den här teorin var Karl Groos, tysk psykolog som kategoriserade leken
till olika övningsområden där även estetiskt och konstnärligt skapande
räknades in i begreppet lek.
Rekapulationsteorin – den amerikanske barnpsykologen Granville Stanley
menade att barn genom en medfödd instinkt drivs i sina lekar att återupprepa
hela människosläktets historia. (Welén 2004:16–17)
Under de senaste århundrandena finns det redogörelser som visar på att
människan alltid har lekt, barn och vuxna tillsammans. Ibland genom fri lek
och ibland under mer styrda förhållande. Welén konstaterar att människan
anpassat sig till samhällets behov genom tiderna. Under de årtionden där det
fanns utrymme för lek så lekte man – vuxna och barn lekte och arbetade
tillsammans. På 1800-talet under industrialiseringen ändrades även synen på
barn och lek. Andra behov uppkom och leken valdes bort när även barnen var
tvungna att arbeta. Leken betraktades som meningslöst tidsfördriv och barnen
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började arbeta i en tidig ålder. Det fanns ett behov hos familjerna att barnen
arbetade för att kunna överleva och leken blev då inte lika central. Leken
särskildes och blev en egen verksamhet för barn, exempelvis idrottsklubbar.
Under den senare delen av 1800-talet och början på 1900-talet har leken mer
och mer styrts till underordnade former, man valde även att utforma platser
som bjöd in till lek. Ett exempel är att man satte upp lekplatser där barn kunde
leka. Idag ser vi att det finns många olika organisationer som erbjuder
lekaktiviteter för barn på fritiden. I dag är barn ofta engagerade i aktiviteter
utanför skolan såsom scouter, fotboll, handboll, gymnastik som skulle kunna
klassas som styrd lek (Welén 2004).

2.3

Lärande genom lek i aktuell forskning

I Svenska akademins ordlista beskrivs lärande som inhämtandet och
tillämpandet av kunskap (SAOL:2016). I Lärande, skola, bildning  grundbok för
lärare lyfter man begreppet lärande ur ett sociokulturellt perspektiv som en
ständigt pågående process. (Lundgren, Säljö & Liberg, 2012:193).
I boken Det lekande lärande barnet i en utvecklingspedagogisk teori redogör bokens
författare Maj Asplund Carlsson och Ingrid Pramling Samuelsson för
begreppen lek och lärande. De konstaterar att begreppen vilar av tradition på
olika synsätt och olika teorier. Begreppet lärande används i första hand vid
instituellt lärande och kopplas till överförandet av kunskap från en generation
till en annan. Lärande sker genom yttre påverkan. Begreppet lek å andra sidan
har ett helt annat ursprung än lärandet. Lek kopplas till lust och har betraktats
som barns innersta väsen – ett sätt att förhålla sig till sin omvärld. Lek har av
tradition karakteriserats av att den är lustfylld, fri, spontan, symbolisk,
engagerande, social verksamhet där processen dominerar över produkten till
skillnad från lärandet där produkten har varit det mätbara beviset på kunskap
(Asplund Carlsson et. Al 2014:219–221).
Författarna beskriver hur leken blir en av många arenor för barns lärande. De
beskriver hur barnen spontant agerar både på en kommunikativ och på en
metakommunikativ nivå. Asplund Carlsson et. Al konstaterar dessutom att
begreppet lek är extremt svårt att definiera och är ett begrepp som ändrats
med tiden både gällande målgrupp samt syfte men hänvisar bland annat till
Ingrid de Jonghe som i sin internationella beskrivning av forskningsfronten av
barns lek konstaterar att:
”När lärare talar om lek är det i huvudsak i instrumentell mening: lek som ett
medel att nå ytterligare mål eller resultat i lärandet – det inneboende värdet av
leken blir inte centralt ur detta synsätt.” (Asplund Carlsson et. Al 2014:44)
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Asplund Carlsson et. Al skriver även att i leken finns oanade möjligheter till att
symbolisera och använda material på sätt som är intressant och meningsfullt
för barn  en viktig funktion i lärandet (Asplund Carlsson et. Al 2014:46–48).
Pramling Samuelsson (2014) skriver att det finns fyra tolkningar av begreppet
lek: Dels kan man se leken som en kulturöverföringslek – ett sätt att överföra en
viss kulturs värderingar, vanor och idéer från en generation till nästa. De
skriver vidare att det är via denna, symboliska lek, som man kan bedöma
vilken utvecklingsnivå barnet är på. När man talar om metakommunikationslek
fokuserar man på kommunikation samt kontext. Barnen skapar egna
tolkningar baserat på deras egna erfarenheter och bearbetar dem genom leken.
Lek kan ske både med andra men likväl ensam och kan byggas på där man
skapar nya händelser, avbryter eller slutför dessa. I föreställningsleken sker
leken i dialog med andra – Pramling Samuelsson menar att barnet använder
sig av denna variation av lek för att skapa mening och att det är omväxlingen
som gör att barnet växer och utvecklas. Barnet får möjlighet att prova sig fram
och testa nya och olika vägar, skriver Samuelsson (2014). Lek som enbart har
en funktion finns inte, leken är livslång och betydelsen för leken är densamma
för både barn och vuxna.
I februari 2012 publicerade Benjamin Tatira en studie i International Education
Studies The Balobedu Cultural Activities and Plays Pertinent to Primary School
Mathematics Learning. Studien behandlar matematikundervisningen i
Sydafrikanska skolor och kopplas till elever från stammar med begränsad
tradition av såväl läsning och utbildning i allmänhet. I inledningen konstaterar
Tatira att matematik länge har varit en produkt av västerländsk tradition och
värderingar och skilt sig från de sydafrikanska invånarnas vardag. I studien
presenterar man hur man utanför matematikboken även kan arbeta med olika
lekar och aktiviteter som gör att matematik kan implementeras i samtliga
skolämnen och elevernas vardag vilket leder till att eleverna blev motiverade
att arbeta med matematik.
Eva Kane, doktorand i barn och ungdomsvetenskap vid Stockholms
universitet, har skrivit en avhandling med namnet Playing practices in school-age
childcare  An action research project in Sweden and England. I denna redogör hon
för lekens betydelse och hänvisar i sin inledning till FNs barnkonvention
artikel 31 där man fastslår att varje barn har rätt till lek, vila och fritid. Kanes
forskning om lek är inriktad på barn i skolåldern och i sin avhandling
konstaterar hon att barns fritid blir allt mer styrd då många av dem går på
Fritidshem efter skoldagens slut, även barns deltagande i olika sporter innebär
styrda aktiviteter. Kane lyfter begreppet Playwork vilket innebär skapandet av
förutsättningar för barnen att leka. Lek ska ses som en fritt vald process som
personalen inom skola och fritidshem ska stödja genom att skapa utrymme för
lek  hon påpekar dock att hennes forskning har visat på spänningar mellan
traditionell pedagogik som bedrivs i fritidshem och skola och hennes teori
(Kane 2015:93).
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2.4

Lärarens roll

I Lek och läroplan – möte mellan barn och lärare i förskola och skola av Pramling
Samuelsson och Johansson (2006) lyfter författarna att det inte finns endast ett
sätt för barn att lära sig. De skriver att elever skapar en djupare förståelse i
olika ämnen om läraren lyckas fånga barnet i vissa situationer och utmanar
barnet utifrån barnets egen nivå. De lyfter även att läraren, genom att iaktta
och även delta i barnets lek, kan samtala med barnet och stötta det där läraren
ser att barnet behöver stöttning eller utmana det där det behöver mer
utmaning.
Dessutom menar hon att den förändrade synen på lärande har påverkat vår
yrkesroll:
”Lärande har däremot ofta varit knutet till lärares planering och målmedvetna påverkan, där skolan ofta har ansetts ha en förstahandsrätt.
Det har till exempel uttryckts i ett motstånd mot att låta förskolan initiera
och driva barns skriftspråkande. På så sätt har leken inte heller givits
samma självklara plats i skolan som i förskolan. Paralleller finns här till
forskningsvärlden som på liknande sätt har skiljt mellan lek och lärande,
och som i studier av lek tenderat att fokusera antingen lekens innebörd
eller dess form. I perspektivet av ett livslångt lärande utmanas nu dessa
synsätt. I den tid som nu råder, där uppdraget förändrats i både förskola
och skola, blir skärningspunkten mellan lärarens ambitioner – att bidra
till barns kunnande – och samtidigt ta vara på barns erfarenheter och sätt
att erfara sin omvärld inte självklar.”
(Pramling Samuelsson et. Al 2006:12)

I boken Lek i skolan av Gunilla Lindqvist (2002) lyfter författaren att leken
används i relativt stor utsträckning som ett verktyg och didaktiskt hjälpmedel i
förskoleklass men därefter minskar utrymmet för leken i undervisningen
redan när de kommer upp i första klass menar Lindqvist. Enligt hennes
forskning skiljer sig synen på lekens funktion mellan olika lärare. Hon lyfter
att fritidspedagoger och förskollärare talar om att använda leken i
undervisningen och att det är möjligt att in ett lekfullt arbetssätt i varje ämne –
leker man in kunskaper så blir det roligt. Som en kontrast lägger lärarna i
grundskolan fokus på elevernas baskunskaper. Det kan kopplas till
otillräckliga kunskaper för att integrera lek på ett betydelsefullt sätt i sin
undervisning. Enligt undersökningen är det främst i estetiska ämnen som
idrott, musik och slöjd (Lindqvist 2002). Pramling Samuelsson et. Al. fastslår
att begreppen lek och lärande är för barnen i skolan oskiljaktiga och så borde
även lärarna tänka (2006).
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3.

Syfte

Syftet med min fördjupning är att undersöka hur leken används som verktyg i
undervisningen och hur fem lärare ser på lekens roll i den tidiga
matematikinlärningen. Jag kommer även redogöra mer i detalj för några av de
aktiviteter de använder sig av.
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4.



Frågeställningar
Hur ser pedagogerna på lekens betydelse för barns matematiska
utveckling?
Hur stor del av matematikundervisningen sker via bok respektive
utanför matematikboken?
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5.

Metod

Metoddelen i min uppsats inleds med en beskrivning av den kvalitativa
undersökning jag har genomfört. Därefter kommer jag att redogöra för hur jag
gjort mitt urval, samt genomförande och bearbetning av de data jag samlat in
under min forskning. Avslutningsvis kommer ett kapitel angående de
forskningsetiska principer jag följt i mitt arbete.
För att ta del av lärarnas tankar kring matematikundervisning utanför
matematikboken valde jag att besöka fem lärare och intervjua dem angående
detta ämne. Frågorna har sin grund i att undersöka vilket material man
använder både gällande lärobok samt hur man fördelar undervisningstiden i
matematik mellan bok och kreativa övningar/lek. Jag har även bett lärarna att
beskriva några av de aktiviteter man använder som komplement i
matematikundervisningen. Missivbrevet, de förberedande frågorna, intervjufrågorna samt transkriberingen av intervjuerna finns med som bilagor i slutet
av uppsatsen. Utöver mina intervjuer har jag tagit del av uppsatser,
avhandlingar, rapporter och litteratur som behandlar lekens vikt i den tidiga
matematikundervisningen.

5.1.

Kvalitativ studie

Jag valde att göra en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer.
Stukát (2011:36) skriver i boken Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap att i en kvalitativ studie är det min uppgift i egenskap av ”forskare”
att tolka och försöka finna förståelse till de resultat som framkommer från det
insamlade materialet. Bryman (2011:340) poängterar i boken Samhällsvetenskapliga metoder att en kvalitativ ansats är induktiv, tolkande och även
konstruktionistisk där insamlandet och analysen av data ofta bygger på ord
och inte siffror.
För att effektivisera arbetet med intervjuerna har jag valt att skicka ut
bakgrundsfrågor1 i förväg till mina informanter och på så sätt kunnat använda
vår avtalade intervjutid till de lite mer komplicerade frågorna.

1

Bilaga 2
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5.2.

Intervjuer

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer i min studie. Lagerholm (2005:55)
lyfter tre viktiga faktorer som kan påverka vid en intervju: temat, rollerna och
miljön. Lagerholm lyfter att intervjuernas ämne kan till stor del påverka hur
informanterna svarar och hur samarbetsvilliga de är. Informantens roll kan
också påverka hur de svarar. Informanterna kan även ha förväntningar på vad
jag, som forskare, vill höra. Detta kan innebära att de kan ge svar som de tror
är önskade och inte det de egentligen känner och anser. Slutligen lyfter
Lagerholm miljöns betydelse och att man ska försöka välja en plats där
intervjupersonerna känner sig avslappnade för att få en optimal intervju.
Chansen är då större att man får ärliga svar. Lagerholm påpekar även vikten
av att spela in intervjuerna. Att spela in intervjuerna ger mig som intervjuare
större möjlighet att koncentrera mig på vad informanten säger, vilket
minimerar risken att jag missar något viktigt (Lagerholm 2005:56).
Jag valde att göra semistrukturerade intervjuer i min undersökning. I
semistrukturerade intervjuer är informanten medveten om vilket ämne
intervjun handlar om, men inte vilka frågor som ska ställas (Stukat 2011:44).
Jag som ”forskare” hade mina intervjufrågor färdiga (se bilaga 3) men
beroende på vad svaren blev ställde jag vid ett par tillfällen individualiserade
följdfrågor till varje enskild informant, detta för att få förtydligande på delar
av deras svar. Denna metod menar Stukát (2011:44) kan användas för att få ett
djupare resultat.

5.3.

Urval

För att finna informanter till min studie tog jag kontakt via mail med fem
lärare på tre olika skolor i mitt närområde där jag genom åren antingen arbetat
eller praktiserat på. Urvalet baseras på att jag är medveten om att de
åtminstone tidigare haft ett väldigt varierat arbetssätt. Jag har i denna uppsats
gjort ett målinriktat urval enligt Bryman (2011:434). Med målinriktat urval
menas att jag som forskare gör mitt urval utifrån att intervjupersonerna ska
vara relevanta för mitt syfte och min problemformulering.
Eftersom jag ville undersöka hur lärare som undervisar i de lägre årskullarna
arbetar på olika sätt med matematik kontaktade jag lärare som undervisar i
åk1 upp till åk4. Av lärarna som kontaktades tackade samtliga fem ja till att
delta i studien.
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5.4.

Genomförande

Efter jag upprättat kontakt med dessa fem lärare som jag beskrev under
rubriken Urval, bestämde vi tid och plats för att genomföra intervjuerna.
Lärarna fick även missivbrevet (bilaga 2) mejlat till sig i god tid före intervjun
så att de hade tid att läsa och begrunda i lugn och ro. Tillsammans med
missivbrevet bifogade jag även bakgrundsfrågor om informanten så att de
kunde fylla i svaren på dessa i förväg. Dessa svar ligger till grund för min
presentation av informanterna. Jag valde detta tillvägagångssätt för att
effektivisera intervjutiden och ge mig möjlighet att kunna fokusera på de
frågor som jag ansåg vara viktiga för mitt arbete och som jag eventuellt
behövde ställa följdfrågor till.
Läraren fick själv välja plats för intervjun så att denne skulle känna sig
avslappnad och varje intervju tog mellan 2030 minuter. Varje intervju blev i
sin helhet inspelad via min telefon. Samtliga lärare fick samma frågor men jag
har bett dem förtydliga vissa svar och ställt olika följdfrågor beroende på vilket
svar jag fått av dem.

5.5.

Intervjufrågor

Följande frågor skickades ut skriftligt till informanterna i förväg:
Skolans namn?
Antal elever i skolan?
Hur många år har du jobbat som lärare?
Vilken utbildning har du gått?
Vilken årskurs arbetar du i nu?
Har ni matematikbok och i så fall vilken?
Om ja, vilket år började du arbeta med det materialet?
Vilken bok använde ni tidigare och varför bytte ni till ett nytt material?

Följande frågor ställdes vid själva intervjun till samtliga informanter:
Hur stor andel av matematikundervisningen använder du till matematikboken?
Kan du ge förslag på ev. aktiviteter utanför matematikboken som ni gör i matten?
Tydliggör du syftet och målet med aktiviteten för eleverna inför varje pass och
i så fall hur?
Finns det faktorer som påverkar din fördelning mellan matematikboksstyrda lektioner
och övriga aktiviteter på matematiklektionerna?
Begreppet lek kan vara svårt att definiera. Vad är lek för dig?
Hur ser du på lekens betydelse för barns matematiska utveckling?
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5.6.

Bearbetning och analys av data

Intervjuerna har spelats in via min telefon. Direkt efter varje intervjutillfälle
har jag transkriberat intervjuerna. För att få en tydligare överblick över svaren
har jag gjort utskrifter av transkriberingarna. Detta gjorde jag dels för att
kunna göra egna anteckningar i materialet och dels för att enkelt kunna koda
materialet för att finna likheter samt skillnader i resultatet från intervjuerna.
Med att koda menar Kvale och Brinkmann (2014:241–243) att man läser genom
utskrifterna och bryter ner, undersöker, jämför och kategoriserar data.
Resultatet från intervjuerna bearbetade jag och reducerade ner till några få
enkla kategorier. Detta gjorde jag för att underlätta för mig i sökandet av
samband och skillnader i intervjusvaren. Jag har därför inte redogjort för allt
insamlat material i resultatdelen utan endast de delar som jag ansett vara
relevanta för min studie. Intervjuerna i sin helhet finns transkriberade och
bifogade som bilagor längst bak i detta arbete.

5.7.

Forskningsetiska överväganden

I Vetenskapsrådets rapport God forskningssed från 2011 redogör Vetenskapsrådets expertgrupp för forskningsetiska principer. Jag har läst dessa och tagit
del av dessa i mitt arbete med uppsatsen.
Informationskravet  innebär att jag som ”forskare” måste informera mina
undersökningspersoner om syftet med min undersökning samt villkoren för
deras deltagande.
Jag uppfyllde kraven genom att dels skicka ett informationsbrev till de
tillfrågade lärarna innan mitt besök där jag beskrev mitt syfte och det ämne jag
hade för avsikt att utgå från. Jag informerade dem även att deras deltagande
givetvis var frivilligt och att de garanterades anonymitet då jag i
transkriberingen skulle avidentifierade samtligas personuppgifter och att det, i
mitt arbete, endast skulle framgå hur länge de arbetat som lärare samt hur stor
skola de arbetar på. Jag informerade dem även att jag skulle komma att fråga
dem om vilket material de använder i sin matematikundervisning samt be
dem lyfta något exempel på lekar/övningar de ansåg vara lyckade i sin
matematikundervisning. Intervjupersonerna har även blivit informerade om
att de blir inspelade under intervjun men att inspelningen endast kommer
användas till uppsatsens syfte. Jag kan tillägga att jag i första led varit i kontakt
med skolornas rektorer innan jag tog kontakt med lärarna.
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Samtyckeskravet – innebär att de intervjuade lärarna tillfrågades om samtycke
till deltagande.
Jag uppfyllde kravet i och med att de själva hade möjligheten att bestämma
villkoren för deltagandet gällande omfång, tid samt deltagande. De fick även
informationen att deras medverkande var frivilligt och när som helst kunde
avbrytas.

Konfidentialitetskravet – innebär att all information jag samlar in ska och har
förvarats så att ingen utomstående kan få tillgång den. Redovisning av resultat
ska ske på ett sätt så att enskilda personer inte kan identifieras.
Jag uppfyllde dessa krav genom att intervjupersonerna avidentifierades vid
transkriberingen. Materialet har förvarats hemma hos mig så att ingen förutom
jag har kunnat ta del av det.

Nyttjandekravet – innebär att den information jag samlar in inte får användas
till något annat än min forskning.
Jag uppfyllde kravet genom att informera undersökningspersonerna att
materialet endast skulle användas som forskning till mitt examensarbete.
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6.

Resultat

I följande kapitel redovisar jag resultatet av mina intervjuer och min analys av
insamlad data.
Mitt syfte med denna studie var att undersöka hur olika lärare arbetar i sin
matematikundervisning. Fokus låg på arbetet utanför matematikboken samt
lärarens syn på leken som verktyg i undervisningen. Nedan presenteras
resultatet av det som framkommit av de intervjuer jag genomfört till studien.

6.1.

Intervjuerna

Nedan presenteras analysen av mina intervjufrågor. De presenteras utifrån de
frågeställningar jag har valt att utgå från och som redovisas under rubrikerna
Syfte samt Intervjufrågor. Jag inleder med en presentation av informanterna där
jag även redogör för hur länge de arbetat som lärare samt om och i så fall
vilket material de använder sig av i sin matematikundervisning.
Informanterna har fått samma frågor ställda till sig förutom vissa individuella
följdfrågor. Intervjupersonernas namn har ändrats till informant 1, 2, 3, 4 samt
5 efter kronologisk ordning (den ordning de intervjuades i)  detta för att de
ska vara anonyma.

6.2.

Presentation av de intervjuade

De personer som är med i min studie är följande:
Informant 1: Arbetat som lärare inom förskola och förskoleklass i fem år samt
ett år inom skolan efter att ha läst till Tidigarelärare. Är klasslärare i en Åk1
med 17 elever vid intervjutillfället. Det finns inga elever med diagnos eller
nyanlända i informantens klass. Skolan är belägen en bit utanför stadskärnan
och har sammanlagt 250 elever fördelade på låg- och mellanstadiet. Tidigare
läromedel: Använde Mattesafari tidigare men bytte till Favoritmatematik 2016.
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Informant 2: Arbetat som lärare i 22 år och har gått Grundlärarutbildningen. Är
klasslärare i en Åk3 med 26 elever vid intervjutillfället. Det finns inga elever
med utredd diagnos eller nyanlända i informantens klass. Skolan är en byskola
belägen en bit utanför stadskärnan och har sammanlagt ca 120 elever i
årskullarna F3. Tidigare läromedel: Eldorado men valde att byta till
Mattesafari (2010) och kompletterar med Eldorado och Favoritmatte 3 – skolan
håller dock på att gå över till Favoritmatte och kommer att använda läromedlet
på hela skolan från och med Ht 2017.

Informant 3: Arbetat som lärare inom grundskolan i 16 år. Läste först Förskollärarutbildningen och sedan Special Ämnes Lärarutbildningen (SÄL) i
Ma/Sv/No men har på senare år även läst in So-behörighet. Har även Engelska
i kompetensen genom tillgodoräkning i lärarlegitimationen baserat på
undervisningsår. Arbetar just nu i en Åk3. Det finns både nyanländ elev samt
elev med diagnos i klassen. Skolan ligger central beläget och har ca 440 elever
fördelat på låg- och mellanstadiet. Informanten har använt Favoritmatematik
ända sedan åk 1 med sin klass men följer inte bokens struktur utan hoppar
mellan momenten och använder både A och B-boken parallellt. Har använt
använt sig av Talriket, Eldorado, och använder sig av ”diverse plock” och egna
häften. Multimatte, Busmusan, Diamant samt Mattelyftets uppgifter (har gått
Mattelyftet de senaste två åren).

Informant 4: Arbetat som lärare inom grundskolan i 16 år och gått Grundskollärarutbildningen 17 Sv/So. Arbetar just nu i Åk2 och är förstelärare i
matematik. Skolan ligger central beläget och har ca 440 elever fördelat på lågoch mellanstadiet. Informanten använder ingen matematikbok i undervisningen. Skolan använder dock favoritmatematik och är jättenöjd med den.
Har även jobbat med Mästerkatten och Talriket men har frångått läromedel på
grund av annan undervisningsmetodik. Använde tidigare även Mattesafari –
men anser att läromedlets metodik inte är bra och har även synpunkter på
själva arbetsboken.

Informant 5: Arbetat som lärare inom grundskolan i sju år och har gått
Tidigarelärareutbildningen. Arbetar just nu i Åk4 med Matte och No. Det finns
elever med diagnoser i klasserna samt nyanlända. Skolan ligger central beläget
och har ca 440 elever fördelat på låg- och mellanstadiet. Informanten använder
Mera Favoritmatematik och började arbeta med materialet i år efter att tidigare
delvis ha arbetat med Matteborgen. Informanten använder dock mest eget
material, spel och appar (IPad).
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6.3.

Resultat från intervjuerna

Nedan kommer jag att redovisa svaren från mina intervjuer. Jag har dels
summerat vad varje enskild informant har svarat men även i min slutsats
redovisat vad jag har kommit fram till när jag jämfört informanternas svar.
Avslutningsvis kommer en övergripande sammanfattning.
Ställd fråga:
Hur stor andel av matematikundervisningen använder du till
matematikboken?
Informant 1: Även om det finns variationer i upplägget är fördelningen
schemalagt till matematikbok 75 % och praktiska pass 25 %.
Informant 2: Det finns inga schemalagda praktiska mattepass under hela året
utan fördelningen påverkas av vilken årskurs eleverna går i samt vilket
arbetsområde man arbetar med. I åk1 är det mer praktiska pass medan i åk3 på
våren är det väldigt mycket bokstyrt.
Informant 3: Det finns variationer i fördelningen mellan matematikboksstyrda
lektioner samt lektioner utanför matematikboken för Informant 3. Faktorer
som påverkar är bland annat områdets innehåll, inspiration från Mattelyftet,
även humör och lärarens egen ork påverkar lektionerna. Matematikboken kan
användas för att frigöra tid för läraren att göra vissa arbetsuppgifter då klassen
blir mer självgående då.
Informant 4: Använder ingen matematikbok utan har frångått från läromedel
p.g.a. annan undervisningsmetodik. Informanten skapar dock eget material till
färdighetsträning vilket används ungefär en tredjedel av tiden.
Informant 5: Använder max 30 % av lektionstiden till matematikboken.
Inledningsvis används delar av matematikboken i en ny grupp för avläsning
av gruppen som en stabil grund men tiden minskas ju längre Informanten har
gruppen.
Slutsats: Upplägg och fördelning av tid mellan bokstyrda respektive icke
bokstyrda lektioner varierar stort både mellan skolor och även mellan lärare på
samma skola. Min slutsats är att läraren i stort påverkar undervisningens
upplägg. En av informanterna använder sig inte av en matematikbok men har
egenproducerat material för färdighetsträning.
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Ställd fråga:
Kan du ge förslag på ev. aktiviteter utanför matematikboken som ni gör i
matten?
Informant 1: Använder sig av tärningsspel (bland annat Clownspelet2) samt
konstriktion som praktiska verktyg i matematikundervisningen. Lego,
kapalastavar samt Tangram bland annat. Plockmaterial som pärlor på tråd för
att öva och automatisera 2- till 10-kamraterna har använts. Även IPad används
som komplement till matematikboken.
Informant 2: Använder sig av problemlösning, olika appar, Bingel samt plockmaterial från skolans Matteverkstad (Snottror3, pengar, mätverktyg, vågar
m.m.). Informant 2 menar att plockmaterial inte bara gynnar de elever som
behöver förstärkning utan lämpar sig även för elever som behöver utmaningar
också.
Informant 3: Använder sig av plockmaterial och ger förslag på många enkla
men bra plockmaterial. (Snören, Ikeas måttband, alla bilder som finns på
Notebook). Eleverna får göra egna uppgifter istället för att lösa uppgifter.
Mattelyftets problemlösningsuppgifter ger inspiration och används och byggs
på. Skolan har ett Matteskåp med bra material men Informant 3 anser att det
används för lite av kollegorna på skolan. Öppna uppgifter kan lösas i
klassrummet med hjälp av en balansvåg. Informant 3 lyfter även att
matematikboken, Favoritmatematik, har plockmaterial som medföljer varje
elevbok. Materialet sparas i en namnad glasslåda per elev och används även
utanför den bokstyrda undervisningen när eleverna får skapa uppgifter till
varandra.
Informant 4: Har ingen matematikbok alls utan skapar sitt eget material till
färdighetsträning. Inledande genomgångar görs naturligtvis där läraren pratar,
bollar och diskuterar med eleverna. Informant 4 använder sig mycket av
övningar i par och grupp med olika material som man kan öva och laborera
med. Tiobasrutor, logiska block och Tangram är några av de exempel som
Informant 4 räknar upp. Syftet med materialen är för att ge en innebörd till
området och fungera som ett stöd för minnet.
Smartboarden används för såväl sorteringsövningar som egna spel.
Mattepoker är ett återkommande spel som läraren använder för formativ
bedömning. Eleverna får i sin tur satsa ”pengar” som dubbleras i en bankbok.
Det är olika utgångsvärden och eleverna jobbar i basgrupper som de blivit
indelade i. De intjänade pengarna sparas till ett par tillfällen per termin då man
leker affär och kan lösa in pengarna och ”köpa” klistermärken eller fina bilder
som läraren skrivit ut och laminerat. Andra praktiska övningar är bingo eller
2
3

Se bilaga 9
Se bilaga 10
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att lägga tiobasmaterial i par där ena eleven lägger materialet och den andra
ska skriva hur mycket elev 1 lagt för att sedan byta uppgift med varandra.

Informant 5: Gillar problemlösning i grupp och gärna lite större problem med
verklighetsanknytning  gärna flerstegsproblem som anknyter till livet för att
motivera eleverna till varför de behöver kunna vissa saker. Exempel på såna
uppgifter kan vara: ”Nu ska vi byta golv här inne. Hur mycket kommer det att
kosta? Och då ska de då både kunna mäta ut arean, de ska kunna gå in och ta
reda på vilket golv de ska ha, ta reda på kvadratmeterspriset och sen räkna ut
hur mycket de kostar. Informant 5 använder även olika appar exempelvis för
att tränar multiplikation. Informant 5 lyfter att hen tycker att spel är jätteroligt
och använder det mycket i undervisningen.
Vid undervisning av yngre elever används gärna Konkret matematik i
kombination med rörelse. Att kunna ställa sig i rätt ordning med mera men att
det beror helt på vilken grupp man har.
Slutsats: Samtliga lärare använder sig av olika plockmaterial i matematikundervisningen – både material som köps in men även egenkonstruerat
material. Även digitala hjälpmedel som dator, SMART board och IPad (appar)
nämns av samtliga vid matteundervisning utanför matematikboken. SMART
board används både vid genomgångar och vid kunskapskontroller. IPad och
appar främst för färdighetsträning. Endast Informant 5 lyfter rörelse som ett
inslag i matematikundervisningen.
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Ställd fråga:
Tydliggör du syftet och målet med aktiviteten för eleverna inför varje pass
och i så fall hur?
Informant 1: Upplever att hen inte tydliggör syftet för eleverna regelbundet
men att det händer ibland. I intervjun konstaterar informanten att hen skulle
behöva tydliggöra syftet med lektionerna oftare man att det är svårt att
tillämpa det och att det är en utvecklingszon för Informant 1 själv.
Informant 2: Försöker att tydliggöra syfte och mål inför varje moment eller
kapitel men inte för varje lektion. Däremot backar Informant 2 gärna tillbaka
med klassen och repeterar vad de arbetar med och vad de har lärt sig. I
dialogen får även eleverna en chans att lyfta om något känns svårt och öva på
sånt de känner sig osäker på. Däremot anknyter Informant 2 inte så ofta till
Lgr11 även om läroplanen nämns ibland och menar att gruppernas sammansättning kan påverkar hur tydligt syfte och mål måste tydliggöras i en klass.
Informant 3: Tydliggör syfte och mål med aktiviteter vid varje område och
menar att hen inte kan jobba med något ämne utan att ha både mål och syfte
med hela området.
Varje vecka inleds och avslutas med mål och syfte och vid varje lektionstillfälle
repeteras vad man jobbar med och ”stickmål” används. Varje lektionspass
startas upp likadant oavsett vilken lärare som har klassen och eleverna sitter
framme vid tavlan och har en genomgång på 23 minuter. All planering, syfte
och mål finns även visuellt på en Notebookfil vilken visas på SMART boarden
under lektionen.
Informant 4: Anser att tydliggörandet av mål och syfte är jätteviktigt.
Informant 4 jobbar mycket med att få eleverna att förstå att de måste lägga på
minnet vad de gör tillsammans på lektionerna. Informant 4 menar att många
elever går in på en lektion ganska nollade. Förtest används dels för att mäta
elevernas kunskaper innan ett arbetsområde men även för att visa eleverna
vad de ska kunna efter området avslutas. Även studieteknik diskuteras i
matematikundervisningen.
Informant 5: Försöker att tydliggöra syfte och mål men upplever inte att hen
inte lyckas med det inför alla pass. Oftast finns det en förberedd SMART
presentation (Notebook) med både syfte och mål där även viktiga begrepp
lyfts för att ge eleverna en förståelse för det matematiska språket och visa att
Informant 5 lägger en vikt på det.
Vid de tillfällen Informant 5 upplever att hen inte riktigt lyckas tydliggöra
syfte och mål sker genomgången med syfte och mål ändå muntligt.
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Slutsats: Det är endast Informant 1 som konstaterar att tydliggörande av mål
och syfte inte görs tillräckligt frekvent och att det är en utvecklingszon för
informanten. Att tydliggöra syfte och mål är viktigt för informanterna även om
det är en stor variation på deras svar om hur ofta de gör det. Överlag försöker
man tydliggöra syfte och mål i början av ett arbetsområde men alla gör inte
detta inför varje lektion.
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Ställd fråga:
Finns det faktorer som påverkar din fördelning mellan matematikboksstyrda lektioner och övriga aktiviteter på matematiklektionerna?
Informant 1: Konstaterar att matematikboken styr matematikundervisningen
helt och hållet och att trots att den utgör ett bra stöd hade man egentligen hade
kunnat arbeta helt utan matematikbok under första terminen i åk1. I den
aktuella klassen arbetar man med ASL vilket krockar med matematikboken då
eleverna inte övat finmotorik med penna utan har andra övningar för detta. I
det här avseendet har inte informanten haft något krav på eleverna att skriva i
rutorna utan att det räckt med att informanten kunnat läsa vad eleven skrivit.
Informant 2: Fastslår att elevgruppens storlek är en viktig faktor. Informant 2
har en stor klass och även om klassen delas in i halvklasser så blir det ett stort
antal barn vid de delade passen. Hen konstaterar även att laborationer innebär
att en del elever behöver konstant stöttning för att kunna genomföra
laborationer samtidigt som vissa elever är självgående.
Informant 3: Kopplar mängden bokstyrda lektioner till den egna orken och
menar att allt sitter i pedagogen.
Informant 4: Arbetar under ledordet elevaktiv undervisning. Eleverna ska
vara delaktiga i lektionerna och att det är lärarens uppgift att skapa ett så pass
varierat upplägg så att eleverna orkar hela passet. Hen talar om att planera in
förflyttningar, spel, att lämna tillbaka material och att sätta sig, färglägga,
klippa, spela, det är hårdkörning, och att titta på fröken. Samtidigt ska
eleverna få chans att omsätta kunskaperna i färdighetsträning, att ha koll på
lektionstiden. Att eleverna har vetskapen om variationerna gör att Informant 4
utan problem kunnat ha matematikpass på 70 minuter och har haft detta ända
sedan första klass.
Informant 5: Menar att det finns många olika aspekter: lärarens fördelning
mellan undervisningstid och planeringstid, elevgruppens sammansättning
samt klassens och tidigare lärares kultur.
Slutsats: Boken, den egna orken hos läraren, elevgruppen, synen på undervisning (kultur) och resurser. Med resurser menar jag såväl planeringstid samt
möjlighet till stödpersoner i klassrummet så att det är möjligt att dela klassen i
mindre grupper.
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Ställd fråga:
Begreppet lek kan vara svårt att definiera. Vad är lek för dig?
Informant 1: Menar att leken innehåller många olika faktorer men konstaterar
att lek och lärande hör ihop. I den aktuella klassen använder man leken främst
i samarbetsövningar med olika fokus. Ser man till kopplingen lek och
matematik anser informanten inte att det används så mycket men konstaterar
att eleverna kanske upplever de praktiska passen mer som lek och att de under
det här passet släpper garden lite och går ”all in”. Den lek som används i
undervisningen kopplar informanten till styrd lek.
Informant 2: Börjar med att definiera lek och skiljer mellan fri lek och styrd lek
och konstaterar att man i matten kan leka fram en lärsituation, exempelvis:
leka affär, väga och mäta… Informant 2 konstaterar att även själva
lärsituationen kan också vara en lek – för i leken lär du dig hela tiden.
Informant 2 konstaterar i att leken är det många processer som samverkar.
Informant 3: Konstaterar att lek är en väldigt viktig del och att hen själv älskar
att leka. Informant 3 konstaterar att hen använder leken som ett verktyg hela
tiden men att det blir mindre lek ju äldre eleverna blir men lyfter att leken byts
ut till praktiska övningar (sånglekar, rörelse).
I årskurs ett valde läraren att möblera rum i klassrummet och hade en
bygghörna. I leken i denna hörna byggde inte bara eleverna utan räknade
bitar, byggde, fotade, skrev matteproblem till sina byggnader. Under det första
året fick klassen varje vecka lära sig en ny lek för att lära samtliga att leka
tillsammans. Informanten konstaterar att alla barn inte kan leka. Informant 3
menar att man kan koppla leken i skolan till såväl värdegrund som samtliga
skolämnen.
Informant 4: Skiljer på leken i undervisningen och den vardagliga leken där
man går på impulser:
”Att utforska, prova, samspela, göra saker som är roligt, fantasi, frihet på något
sätt. Mycket är impulser man tycker nåt är kul, och så byter man, och så gör man
det och leker man det och så har man idéer och så har man tråkigt en stund och
då hjärnan kan inte undgå att hitta på roliga saker.”

Men informanten särskiljer den vardagliga leken från undervisningssituationen. Informant 4 fastslår att den kreativa fasen (brainstorma, leka,
prova) som kan kopplas till leken måste förankras till ämneskunskaper. Den
lek som finns i skolan är styrd till skillnad från den fria leken även om den
består av mekanismer som finns i den fria leken likaså.
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Informant 5: Kopplar leken till lustfyllt kreativt skapande. Ett sätt att testa
saker som är utanför ens egna gränser och poängterar att det är viktigt att man
upplever att det är roligt.
Slutsats: Informanterna skiljer på fri och styrd lek. Det finns vissa mekanismer
som är gemensamma men att i den styrda leken i skolan måste man förankra
den i skolämnen och tydliggöra syfte och mål för eleverna. Den fria leken
används både för att förstå omvärlden men kopplas till lust, impulser och
”roligt”.
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Ställd fråga:
Hur ser du på lekens betydelse för barns matematiska utveckling? Kan den
användas?
Informant 1: Anser att leken skulle kunna användas mer i matematikundervisningen och kan till och med vara bättre än matematikboken. En nackdel
med leken som verktyg är att det blir mer komplicerat att undersöka om
eleverna har tillägnat sig ”rätt” kunskaper. I matematikboken blir det mer
konkret vilket blir en trygghet för läraren. Läraren konstaterar att hen skulle
vilja våga släppa matematikboken mer men inte riktigt är där än.
Informant 2: Anser att leken är jätteviktig och man användas för barns
matematiska utveckling. Informant 2 lyfter leken som ett sätt att förstå
verkligheten och vardagssituationer i samhället men konstaterar att det kan
vara svårt att lägga planeringen på rätt nivå. Det finns många faktorer att ta i
beaktande: gruppindelning där både starka individer och passiva elever kan
behöva vuxenstöd. Informant 2 upplever att det kan vara svårt att bedöma vad
passiva elever har lärt sig av en övning.
Informant 3: Tycker att lek är jättekul men särskiljer fri och styrd lek från
varandra. Hen trycker på att vikten man måste koppla den styrda leken till
våra skolämnen. Informant 3 menar att hen kopplar leken främst till
språkämnen (svenska och engelska) och att hen kopplar Matteämnet till So och
No istället. Samtidigt i intervjun konstaterar informanten att man i ett ämne
använder sig av andra ämnen och lyfter matte som ett exempel där man pratar,
lyssnar, kommunicerar, läser, skriver m.m. aktiviteter som man kan koppla till
Svenskämnet. Stationer används dock i informantens matematikundervisning
och även lekar av typen ”alla som bor på ett jämt nummer ställer sig där…”
Informant 4: Kopplar leken i den tidiga matematikundervisningen till elevnära
aktiviteter och lyfter lek/övningar med pengar som exempel på sin egen
undervisning. Lek med pengar är ett bra verktyg för att förstå såväl
positionssystemet, talövergångar som addition, subtraktion samt dubblering.
Det är kunskaper de har nytta av i verkligheten.
Informant 5: Anser att det är jätteviktigt med ett lustfyllt lärande men trycker
på att det är viktigt att man tydliggör både mål och syfte så att eleverna förstår
att de lär sig. Att eleverna förstår att de inte leker utan att de lär sig genom
lustfyllda former. Kunskapsinhämtningen är fortfarande det viktiga så att
eleverna går ut och känner att ”det här har jag förvärvat mig under den här
lektionen.”
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Slutsats: Skillnaden mellan styrd och fri lek lyfts av flera av våra informanter.
Det finns även många faktorer att ta i beaktande när man vill använda styrd
lek som verktyg i undervisningen: gruppindelning där både starka individer
och passiva elever kan behöva vuxenstöd. Rollbildning sker i samspelet mellan
individer på både gott och ont. Det kan även upplevas som svårare att bedöma
elevernas inhämtade kunskaper än när eleverna jobbar i matematikbok.
Informanterna lyfter att finns många fördelar med att använda lek som
verktyg i den tidiga matematikundervisningen. Som exempel nämns att hålla
en elevnära undervisning och vara ett sätt för att hjälpa eleverna att förstå
verkligheten och vardagssituationer i samhället. Hanteringen av pengar
uppges som ett exempel på hur man kan tillämpa detta.

6.4.

Sammanfattande slutsats

Upplägg och fördelning av tid mellan bokstyrda respektive icke bokstyrda
lektioner varierar stort både mellan skolor och mellan lärare på samma skola.
Informanterna uppger att faktorer som bland annat påverkar upplägget är
matematikboken, den egna orken hos läraren, elevgruppen och tillgång till
resurser. Med resurser såsom planeringstid samt möjlighet till stödpersoner i
klassrummet så att det är möjligt att dela klassen i mindre grupper
Min slutsats är att läraren i stort påverkar undervisningens upplägg. Samtliga
lärare uppger att de använder sig av olika plockmaterial i matematikundervisningen – även digitala hjälpmedel nämns av samtliga informanter vid
genomförande av matteundervisning utanför matematikboken. Gällande
upplägg och fördelning av tid mellan bokstyrda respektive icke bokstyrda
lektioner uppger tre av informanterna att ungefär en tredjedel eller 30 % av
matematiklektionerna sker utanför matematikboken medan de andra två
informanterna menar att det arbetsområde och elevernas ålder påverkar hur
man fördelar lektionstiden mellan matematikbok och lektioner utanför denna.
Informanterna skiljer på fri och styrd lek. Den fria leken används både för att
förstå omvärlden men kopplas till lust, impulser och ”roligt”. Det finns vissa
mekanismer som är gemensamma men att i den styrda leken i skolan måste
man förankra den i skolämnen och tydliggöra syfte och mål för eleverna. Att
tydliggöra syfte och mål är viktigt för samtliga informanter även om det är en
stor variation på deras svar om hur ofta de gör det. Överlag försöker man
tydliggöra syfte och mål i början av ett arbetsområde men alla gör inte detta
inför varje lektion.
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Informanterna uppger att det finns många faktorer att ta i beaktande när man
vill använda styrd lek som verktyg i undervisningen: gruppindelning där både
starka individer och passiva elever kan behöva vuxenstöd. Det kan även
upplevas som svårare att bedöma elevernas inhämtade kunskaper än när
eleverna jobbar i matematikbok. Informanterna lyfter dock att finns många
fördelar med att använda lek som verktyg i den tidiga matematikundervisningen. Som exempel nämns bland annat att hålla en elevnära
undervisning och att hjälpa eleverna att förstå verkligheten och
vardagssituationer i samhället, exempelvis hanteringen av pengar.
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7.

Diskussion

Här presenteras de slutsatser jag gjort baserat på resultaten från min
undersökning i förhållande till det forskningsläge jag redogjort för.

7.1.

Metoddiskussion

Jag valde att göra en kvalitativ studie i form av fem semistrukturerade
intervjuer vilka jag sedan jämförde för att finna likheter och skillnader mellan
informanternas svar. Jag valde dock att skicka ut frågor gällande
informanternas bakgrund i förväg så att informanterna kunde fylla i svaren i
förväg. Detta valde jag att göra för att effektivisera den avtalade tiden för
intervjun. Valet att göra en intervju var enkel; att istället göra en enkät hade
inte gett mig möjligheten att be mina informanter förtydliga sina svar och gav
mig, i min mening, möjligheten att få mer ingående svar. Då antalet
informanter är begränsade är mina resultat inte generella utan ger en överblick
över hur just dessa fem lärare ser på leken som redskap i undervisningen. Vid
intervjutillfällena gavs informanterna möjlighet att fritt svara på mina
frågeställningar och dela med sig av sina tankar och erfarenheter om lek som
verktyg i den tidiga matematikinlärningen.
Kvalitativa metoder används främst när man vill nå en djupare förståelse. En
av nackdelarna med denna metod är att jag som intervjuare kan påverka
resultatet från undersökningar antingen medvetet eller omedvetet. Det finns
fler faktorer som kan påverka vid en kvalitativ intervju: temat, rollerna och
miljön. I Språkvetenskapliga uppsatser skriver Lagerholm (2010) att intervjuernas
ämne till stor del påverkar hur informanterna svarar och hur samarbetsvilliga
de är. Informantens roll kan också påverka hur de svarar. Informanterna kan
dessutom ha vissa förväntningar på vad jag, som ”forskare”, vill höra. Detta
kan innebära att de kan ge svar som de tror är önskade och inte det de
egentligen känner och anser. Jag anser dock att jag fått ärliga svar på mina
frågeställningar och syfte.
Även Stukát (2011) påpekar att när man genomför intervjuer ska vara
medveten om att man kan få både omedvetna och medvetna osanna svar men
att risken för detta minskar om man skapat en förtroendefull situation med
informanterna. Jag tror att i och med att jag var bekant med såväl
informanterna som deras arbetsplatser underlättades detta och svaren från
Informanterna var öppna och ärliga.
Urvalet bestod av fem lärare vilka arbetar på tre olika skolor i mitt närområde
där jag genom åren antingen arbetat eller praktiserat på. Urvalet baserades på
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att jag var medveten om att de åtminstone tidigare haft ett väldigt varierat
arbetssätt. Detta kallas för ett målinriktat urval enligt Bryman (2011:434). Med
det menas att jag som forskare gör mitt urval utifrån att intervjupersonerna ska
vara relevanta för mitt syfte och min problemformulering. Trots att jag valt ut
mina informanter baserat på mina erfarenheter av hur de tidigare arbetat fick
jag svar jag inte förväntat mig. Några av informanterna svarade med en
transparens och ärlighet om tillkortakommanden. Ärligheten i svaren gav mig
mer insikt i hur svårt det kan vara att arbeta utan matematikbok men
informanterna gav även tips på övningar som de upplevde fungerade bra i just
deras klassrum.
Slutligen lyfter Lagerholm (2011) miljöns betydelse och att för en optimal
intervju ska man försöka välja en plats där intervjupersonerna känner sig
avslappnade. Chansen är då större att man får ärliga svar. Jag lät samtliga
informanter själva välja plats för intervjun. Fyra av fem informanter valde att
intervjuas i sitt klassrum och en valde att intervjuas i sitt arbetsrum. Det fanns
dock ett par moment som distraherade vid två av intervjuerna. Vid första
intervjutillfället valde Informant 1 att vi skulle vara i dennes klassrum efter
skoldagens slut. Vid tre tillfällen knackade hennes elever på för att hälsa på
oss och även av nyfikenhet för att försöka ta reda på varför jag var där vilket
innebar att vi vid dessa tillfällen fick pausa intervjun… Vid intervjun av
Informant 4 satt vi i dennes arbetsrum vilket innebar att kollegor passerade vår
plats vid ett tillfälle under intervjun. Vid det senare tillfället innebar
distraktionen dock inget avbrott i själva intervjun.

7.2.

Resultatdiskussion

Jag hade två frågeställningar inför mitt uppsatsarbete. Dels ville jag ta reda på
hur lärare ser på lekens betydelse för barns matematiska utveckling och dels
ville jag ta reda på hur stor del av matematikundervisningen som sker via bok
respektive utanför matematikboken.
För att få en djupare förståelse för informanternas svar valde jag även att be
dem förklara vad begreppet lek betyder för dem. Detta gjorde jag då jag i
arbetet med bakgrunden insåg hur brett begreppet lek kan tolkas. De fick även
ge förslag på aktiviteter de gör utanför matematikboken detta för att jag skulle
få tips inför min egen framtida undervisning men även för att undersöka om
de använda styrd eller fri lek vid dessa lektionspass. Nedan kommer jag att
redogöra för vad jag kommit fram till baserat på min bakgrund och
informanternas svar.
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Begreppet lek
Therese Welén konstaterar att det inte finns någon allmänt giltig definition för
lek även om man kan utröna tre olika ”teoribildningar”: utvecklingspsykologiska, psykoanalytiska samt gränsöverskridande teorier. När jag följt
Weléns redogörelse för leken genom historien konstaterar jag att lek alltid varit
en viktig del för människan men att leken, dess villkor samt målgrupp ändras
efter samhällets förutsättningar. Dock har jag kommit fram till att även i tider
då det funnit lite tid över till lek verkar leken alltid haft en viktig funktion även
om den fått ta mindre tid och plats. I mina intervjuer skiljer informanterna
mellan fri lek och styrd lek. Samtidigt konstaterar de att styrd lek är ett
användbart verktyg i undervisningen. En av informanterna fastslår att det
finns vissa mekanismer som är gemensamma i dessa två former av lek men att
i den styrda leken som skolan använder måste man förankra den i skolämnen
och tydliggöra syfte och mål för eleverna. Den fria leken används av
människan både för att förstå omvärlden men kan likväl kopplas till lust,
impulser och ”roligt”.
Samuelsson konstaterar i boken Det lekande lärande barnet i en utvecklingspedagogisk teori att lek som enbart har en funktion finns inte, leken är livslång
och betydelsen för leken är densamma för både barn och vuxna (2014). Gunilla
Lindqvist konstaterar i boken Lek i skolan att synen på lek skiljer sig mellan
lärare. Hon skriver att leken används i relativt stor utsträckning som ett
verktyg och didaktiskt hjälpmedel i förskoleklass men därefter minskar
utrymmet för leken i undervisningen redan när de kommer upp i första klass
menar Lindqvist. Enligt hennes forskning skiljer sig synen på lekens funktion
mellan olika lärare och då speciellt mellan lärare i förskola och skola (2002).
Detta finner jag stöd för i min egen ”forskning”, informanterna lyfter själva i
intervjuerna att leken byts ut mot praktiska övningar ju äldre eleverna blir.

Lekens betydelse för barns matematiska utveckling
Skolverket lyfter leken som en viktig funktion i lärandeprocessen  särskilt
under de tidiga åren (Skolverket 2011:10). Ser man till den historiska
tillbakablick som jag återger i kapitel 5.1 har man ända sedan Platons tid ansett
att lek har en positiv inverkan på lärandeprocessen. I min redogörelse för
nutida forskning beskriver Asplund Carlsson et. Al (2014) hur leken blir en av
många arenor för barns lärande. De lyfter att leken utgör en värdefull funktion
och att det finns oanade möjligheter till att genom leken både symbolisera och
använda material som gör lärandet intressant och meningsfullt för barn.
De lärare jag intervjuat inför min uppsats instämmer i att leken kan användas
med goda resultat och att den används som ett verktyg i den tidiga matematikundervisningen. Däremot konstaterar några av informanterna att de upplever
att det är svårare att bedöma om eleverna förstått det aktuella området vid
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styrd lek än när man arbetar i matematikboken. Mitt resultat går i enlighet
med Ingrid de Jonghes konstaterande att när lärare i skolan talar om lek är
leken ett medel att nå ytterligare mål eller resultat i lärandet (Asplund
Carlsson et. Al 2014:44). Pramling Samuelsson (2014) hävdar å andra sidan att
leken är ett sätt för barnet att prova sig fram och testa nya och olika vägar och
lek som enbart har en funktion finns inte, leken är livslång och att lekens
betydelse är densamma för både barn och vuxna.

Fördelning mellan matematikboksstyrda lektioner och matematikstyrda
lektioner utanför matematikboken samt faktorer som påverkar denna
fördelning.
Baserat på mina intervjuer har jag dragit slutsatsen att upplägg och fördelning
av tid med bokstyrda respektive icke bokstyrda lektioner varierar stort både
mellan skolor och mellan lärare. Min slutsats är att läraren själv påverkar
undervisningens upplägg och även hur leken används i klassrummet såväl
som dess spelregler. Även om jag kan se skillnader och likheter mellan olika
skolors och lärares syn på undervisning så är det i min mening den enskilde
läraren och dess tillgång till resurser som påverkar hur undervisningens
upplägg ser ut.
Vid intervjuerna lyfter informanterna att det finns många faktorer att ta i
beaktande när man vill använda styrd lek som verktyg i undervisningen:
gruppindelning där både starka individer och passiva elever kan behöva
vuxenstöd. Rollbildning sker i samspelet mellan individer på både gott och
ont. Det kan även upplevas som svårare att bedöma elevernas inhämtade
kunskaper än när eleverna jobbar i matematikbok. Likväl som man konstaterar
vissa svårigheter lyfter man även många fördelar i användandet av lek som
verktyg i den tidiga matematikundervisningen. Den styrda leken leder till
elevnära undervisning och är ett sätt för att hjälpa eleverna att förstå
vardagssituationer i samhället. Hanteringen av pengar uppges som ett
angeläget exempel på hur man kan tillämpa detta.
En informant lyfter elevgruppens vana att arbeta utanför matematikboken som
en faktor som påverkar hur mycket elevgruppen får arbete i matematikbok
kontra matematikundervisning utanför matematikboken. En annan av
informanterna lyfter sin egen trygghet i matematikundervisningen som en
faktor på frågan om vad som påverkar hur mycket man arbetar med
matematikbok respektive utan matematikbok. Elevernas ålder påverkar hur
mycket lek och praktiska övningar man tillämpar i skolan. Desto äldre
eleverna blir desto mindre lek uppger lärarna. Leken ersätts i de högra
årskullarna av praktiska övningar. Fördelningen mellan lektioner utanför
matematikboken skiljer sig en aning mellan såväl skolor som lärare.
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Tydliggörandet av syfte och mål
Baserat på mina intervjuer har jag kommit fram till att en förutsättning för
styrd lek i undervisningen är dels en trygghet hos läraren, resurser i form av
planeringstid samt mer personal i klassrummet. Det informanterna lyfter
gemensamt som ytterst viktigt är att syfte och mål tydliggörs så att eleverna
förstår syftet med leken – att det lustfylla lärandet är i fokus. Men att vilja och
känna att man lyckats tydliggöra syfte och mål är inte alltid samma sak. En
informant uppgav att det är ett område denna vill bli bättre på och ett par av
informanterna ansåg att hur man går igenom syfte och mål påverkas av
elevernas ålder.
Ser man till den forskning jag tagit del av inför min uppsats har jag inte hittat
någon där man lyfter hur syfte och mål presenteras för eleverna. Pramling
Samuelsson et. Al skriver att lärande ofta varit knutit till lärares planering och
målmedvetna påverkan och att leken inte givits samma självklara plats i
skolan som i förskolan och att man även inom forskningsvärlden av tradition
skilt mellan lek och lärande. De fortsätter vidare att konstatera att i
perspektivet: ett livslångt lärande utmanas vårt tidigare synsätt (Pramling
Samuelsson et. Al 2006:12).

Val av aktiviteter utanför matematikbok
Det finns många fördelar med att använda lek som verktyg i den tidiga
matematikundervisningen. Som exempel nämns att hålla en elevnära
undervisning och vara ett sätt för att hjälpa eleverna att förstå verkligheten och
vardagssituationer i samhället. Hanteringen av pengar uppges som ett
exempel på hur man kan tillämpa detta.
Samtliga lärare använder sig dock av olika plockmaterial i matematikundervisningen – både material som köps in men även egenkonstruerat
material. Ett par av Informanterna nämner skolans eget Matteskåp eller
Matteverkstad som en bra resurs. En av Informanterna uttrycker dock att
kollegorna på dennes skola inte nyttjar denna förmån och att det användes
betydligt mer när lärarna gick en gemensam matematikutbildning där
plockmaterial ur detta skåp ingick i utbildningens moment. Även digitala
hjälpmedel som dator, SMART board och IPad nämns av samtliga. SMART
board används både vid genomgångar och vid kunskapskontroller. IPad och
appar främst vid färdighetsträning. Att arbeta med plockmaterial är ingen
nymodighet utan precis som Welén lyfter i sin översikt över lekens historia
jobbade man med praktiskt material och att redan på 1700talet använde
Fröbel lekmaterial och riktlinjer som han kallade ”lekgåvor” där målet var lek
utifrån ett planerat material med en vuxen närvarande i egenskap av inspiratör
och deltagare i barnens lek (Welén 2004:15).
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I Tatiras studie (2012) som behandlar matematikundervisningen i
sydafrikanska skolor konstaterar han att matematik länge har varit en produkt
av västerländsk tradition och värderingar där boken är starkt sammankopplad
med ämnet. Är det så att vår traditionella syn på matematikämnet är så djupt
rotat att våra elever och kollegor fortfarande föredrar matematiklektioner i
bokform? Eller är det som Informant 2 lyfte i sin intervju – brist på tid och
resurser i klassrummet begränsar våra undervisningsmöjligheter och
visioner..?

7.3.

Egna tankar

Under arbetets gång har jag kommit fram till att lek alltid verkar ha varit en
del av människans vardag men att lekens omfång och villkor ändras efter
samhällets förändringar och behov. Men även under tider där både barn och
vuxna arbetat långa dagar har man lekt om än i mindre omfång. Från början
var leken lika mycket till för vuxna och barn och utövades gemensamt för att
under industrialiseringen förknippas mer till en aktivitet för barn. Ser jag till
nu idag kan jag konstatera att även om vi gärna kopplar leken till barnens
fritid så använder vi vuxna vår fria tid allt mer till lek. Dataspel spelas av såväl
vuxna som barn. Träning och motion riktade till vuxna som sker i grupp och
under lustfulla former kan jämställas till styrd lek. Kreativt skapande sker
både som kvällskurser som under eget utövande. Människan idag har överlag
mycket fritid för eget förfogande och fyller den bland annat med lustfulla
aktiviteter och genom dessa aktiviteter lär vi oss. Lärandet är en livslång
process.
Lek sker i olika former och med olika syften. Mina informanter lyfter lust,
bearbetning och kreativitet som nyckelord för leken. De är dock väldigt noga
med att särskilja fri och styrd lek vid intervjuerna och menar att det är den
styrda leken vi använder i vår undervisning. Den styrda leken är ett viktigt
inslag i vårt lärande och det är ytterst viktigt att syfte och mål måste
tydliggöras såväl för våra elever som för oss själva.
Något jag själv reflekterat över under mina år inom skolan är att alla barn inte
kan leka. Något man kanske tar förgivet ibland. Dels verkar det som att den
fria leken och fantasin är en utmaning för en del barn, barn styrs mycket i form
bland annat av lagidrotter och dataspel. All lek bygger på kommunikation
vilket kan innebära att elever som inte behärskar vårt språk eller kan läsa av
sociala koder kan behöva få hjälp att lära sig lekens villkor och samspel  detta
gäller både den styrda och den fria leken. Jag har dessvärre inte hittat någon
forskning angående detta men ser det som ett intressant ämne att fördjupa sig
vidare i.
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Nu till hösten när jag ska ta emot min första egna klass, en etta kommer jag att
använda leken som redskap. Jag har för avsikt att använda leken dels för att
stärka gruppen och de enskilda individerna men givetvis även i våra
lärsituationer. Jag är helt övertygad att även om våra elever behöver lära sig att
allt inte kan vara roligt utan att vissa saker måste man ändå lära sig att göra så
kommer vi väldigt långt med ett lustfullt lärande.

39

8.

Referenser

Asplund Carlsson, Maj & Pramling Samuelsson, Ingrid 2014.
Det lekande lärande barnet i en utvecklingspedagogisk teori.
Stockholm: Liber.
Bryman Alan. 2011.
Samhällsvetenskapliga metoder.
Upplaga 2. Liber AB: Malmö.
Kayne Eva. 2015
Playing practises in school-aged childcare. An action research project
in Sweden and England.
Stockholms Universitet.
Tillgänglig på internet:
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:851415/FULLTEXT01.pdf

(2016-02-26)
Kvale Steinar och Brinkmann Svend. 2014.
Den kvalitativa forskningsintervjun.
Studentlitteratur: Lund.
Köhler, Per Olof & Messelius, Ulla. 2006.
Natur och kulturs stora svenska ordbok.
Stockholm: Natur och kultur.
Lagerholm Per. 2010.
Språkvetenskapliga uppsatser.
Studentlitteratur: Lund.
Lundgren Ulf, Säljo Roger och Liberg Caroline. 2012.
Lärande, skola, bildning  grundbok for lärare. Upplaga 2.
Natur & Kultur: Stockholm.
Nationalencyklopedin (NE)
Tillgänglig på internet:
http://www.ne.se/ (2016-03-24)
Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM)
https://ncm.gu.se/media/stravorna/3/a/3A_snottror.pdf (2016-05-02)

40

Pramling Samuelsson och Johansson. 2006.
Lek och läroplan – möte mellan barn och lärare i förskola och skola
Göteborgs Universitet.
Tillgänglig på Internet:
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/19096/1/gupea_2077_19096_1.pdf
(2016-02-26)
Skolverket. 2012.
Kommentarmaterial till kunskapskraven (1 & 2)
Skolverket: Stockholm
Tillgänglig på Internet:
http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/matematik
/kommentarmaterial-till-kunskapskraven-1.203496 (2016-02-24)
Skolverket. 2011.
Lgr 11 – Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Skolverket: Stockholm
Tillgänglig på Internet:
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 (2016-02-24)
Stukát Staffan. 2011. Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap.
Upplaga 2:1. Studentlitteratur: Lund.
Svenska akademins ordlista (SAOL)
Tillgänglig på internet:
http://www2.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ord
lista/saol_13_pa_natet/ordlista (2016-04-17)
Säljö, Roger. 2000. Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv.
Stockholm: Norstedts förlag
Vetenskapsrådet genom Göran Hermeren. 2011.
God forskningssed – Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011.
Stockholm
Tillgänglig på internet:
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ (2016-02-24)

41

BILAGA 1: Missiv till informanter
Missivbrev
Till pedagog XXX

Får jag ta del av dina erfarenheter en stund?
I och med mitt examensarbete har jag valt att fördjupa mig i frågan vad som
händer med leken i övergången från förskola till skola. Arbetet är knutet till
ämnet matematik och jag är intresserad av att höra dina tankar om detta.
Därför skulle jag vilja komma till din skola för att intervjua dig. För att
effektivisera tiden har jag även bifogat ett frågeformulär med bakgrundsfrågor
där du gärna får fylla i svaren inför vår intervju.
Din medverkan är helt frivillig och du har full rätt att avstå eller avbryta
intervjun eller avstå från att besvara frågor. I samband med intervjun kommer
jag att spela in det som sägs, för att inte gå miste om väsentlig information. Jag
kommer att ta hänsyn till de forskningsetiska principerna. Allt insamlat
material kommer att behandlas konfidentiellt. Det skriftliga och inspelade
materialet kommer att användas i forskningssyfte där samtliga pedagoger
kommer vara anonyma.
Varken ditt namn eller skola kommer användas i arbetet. Det insamlade
materialet kommer sedan raderas efter avslutat och godkänt arbete. Jag bifogar
även mina intervjufrågor. Intervjun beräknas ta ca 30 min. Självklart kommer
du också att kunna få ta del av det färdiga arbetet.
Om du kan tänka dig att ställa upp på min intervju, tänkte jag börja med
intervjuerna under v.17.
Tack på förhand!

Vid frågor nås jag på telefon nr: 0730-59 75 57,
eller via mail: maria.grahammar@skola.sundsvall.se.
Min handledare kan nås på mailadress: andreas.lind@miun.se
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Bilaga 2: Frågor inför intervjun
För att nyttja vår tid väl under intervjun är jag tacksam om du i förväg fyller i
frågorna nedan.
Tack på förhand!
Mia Gråhammar

Skolans namn: __________________________________________________
Antal elever i skolan: _____________________________________________
Hur många år har du jobbat som lärare?____________________________
Vilken utbildning har du gått? ____________________________________
Vilken årskurs arbetar du i nu?____________________________________
Har ni matematikbok och i så fall vilken?
______________________________________________________________________

Om ja, vilket år började du arbeta med det materialet?
______________________________________________________________________
Vilken bok använde ni tidigare och varför bytte ni till ett nytt material?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Bilaga 3: Intervjufrågor


Hur stor andel
matematikboken?



Kan du ge förslag på ev. aktiviteter utanför matematikboken som ni gör i
matten?



Tydliggör du syftet och målet med aktiviteten för eleverna inför varje pass
och i så fall hur?



Finns det faktorer som påverkar din fördelning mellan matematikboksstyrda lektioner och övriga aktiviteter på matematiklektionerna?



Begreppet lek kan vara svårt att definiera. Vad är lek för dig?



Hur ser du på lekens betydelse för barns matematiska utveckling? Kan den
användas?

av

matematikundervisningen

använder

du

till
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BILAGA 4: Transkribering Intervju
med Informant 1
Jag: Hur stor andel av matematikundervisningen använder du till matematikboken?
Informant 1: Vi har 4 lektioner i veckan. Tre lektioner med matematikboken
och en lektion med praktisk matte så det är nästan en fjärdedel. Sen kan det
vara så att vissa veckor kan det vara mer matte och då blir det mer praktiska
pass. Som den här veckan så blir det två praktiska pass. Då blir det 5 av två
lektioner men förra veckan hade vi inget praktiskt – då hade vi tre med bara
matematikboken.
Jag: Tydliggör du syftet och målet med aktiviteten för eleverna inför varje pass och
i så fall hur?
Informant 1: Nej – det kunde bli mycket, mycket bättre med det. Nej, Ibland.
Men man skulle behöva det mycket mer. Mycket mer. Och det gäller inte
bara… man skulle inte bara behöva det inte bara i matten utan i det man gör…
Ah – mycket mer men det är lite svårt kan jag uppleva – hur man ska göra det.
Eh – ja.
Ett exempel – nu är det här inte matte men ett exempel som en tjej sa: Vi ska
läsa – din bänkbok ska du ta och hon svarade men jag kan ju redan läsa.
Ja men när man sen har lärt sig att läsa så finns det så mycket mer men det
förstår ju inte barnen. Det är detsamma med matten. Jo varför lär man sig
tiokompisarna – det är ju klart att vi måste berätta det för dem på ett tydligare
sätt.
Jag: Det är bara intressant att höra vad och hur…
Informant 1: Men det är det ju, ja. Jag vet inte riktigt hur man ska göra det
riktigt för jag tänker att det måste också bli förståligt varför jag gör det här De
måste ju veta varför de gör det här så det inte blir bara ett enda görande. Men
också förstå varför det här målet finns av alla mål.
Av alla mål. Nej det är – där har inte jag något svar än hur man gör det men
jag skulle vilja utveckla det.
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Jag: Finns det faktorer som påverkar din fördelning mellan matematikboksstyrda
lektioner och övriga aktiviteter på matematiklektionerna?
Informant 1: Ja – det är matematikboken som styr - helt och hållet så är det
det! I och med att jag inte har så mycket erfarenhet så känner jag att jag inte
har så mycket att jämföra med så får matematikboken vara grunden. Men jag
kände hela första terminen att det blir bara matematikbok och matematikbok
och de förstår inte innehållet. De förstår inte vad de håller på med. Jo – de
förstår väl men de får inte med allting och det var då jag lixom insåg att nu
måste vi styra upp det här. På så att jag vet vad jag gör och vad det blir och då
blev det ett praktiskt mattepass av fyra mattepass men… det är
matematikboken som styr! Helt och hållet så är det den som styr i vilken
ordning som vi jobbar med grejerna och vad vi jobbar med så är det den! Och
jag kan nog känna att första terminen i ettan hade man lätt kunnat vara utan
matematikbok och jobbat utan den och jobbat mera med förmågorna och
jobbat mera praktiskt. Det tror jag inte hade vart något problem. I och med att
en del inte har finmotoriken ska de sitta och skriva siffror och allt och rita i den
och det blir jättejobbigt.
Jag: Och ni jobbar ganska mycket med..
Informant 1: Ja i och med att vi jobbar med Att skriva oss till läsning så de
skriver ju inte siffrorna och bokstäverna utan vi tränar finmotorik på andra
sätt. Och då helt plötsligt så förväntas man kunna skriva tvåor och treor i små
rutor men där har jag inte haft kravet att de ska skriva i rutan utan att jag ser
vad som står och det har funkat bra. Men nej – matematikboken styr!
Jag: Begreppet lek kan vara svårt att definiera. Vad är lek för dig?
Informant 1: Ja alltså – lek för mig kan betyda: lek innehåller väldigt mycket
saker känner jag. Men om man tänker lek och lärande tycker jag absolut hör
ihop! Och för mig så innebär ju – jag använder ju lek ganska mycket i
samarbetsövningar i den här gruppen och det blir mycket samarbetsövningar
som vi kan göra och då kan det vara – i samarbetsövningarna kan det vara
olika fokus på. Men nu är det på hur man är en bra kompis eller hur man delar
in ett lag på bästa sätt eller ja. Leken kan vara väldigt olika men jag försöker få
in det med samarbete så att säga. Mycket i skolan men sen… Om man tänker
lek i matematik så tror jag nog inte att det är så mycket. Alltså då ser jag inte
att de praktiska passen – det ser jag inte som lek. Det upplever jag inte som …
även fast barnen – nån stans känns det som att vid de praktiska passen så
släpper barnen garden lite, de sänker axlarna lite de går ”all in” lixom där.
Vi hade ju förra veckan då byggde de. De skulle bygga – det var ju både
svenska övning och matteövning  då skulle de bygga en sak som började med
en eller ett. Och så skulle den vara en meter bred eller en meter hög eller en
meter lång. Det fick de välja. Så då kom de ju in där – begreppen.
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Och det gick ju jättebra för då får man ju med både bygg och konstruktion och
så vidare. Men då känner jag så här – det ser jag inte som lek! Fast barnen
kanske ser det som lek! Styrd lek är det ju i så fall. Det är ju inte valfri – de får
ju inte välja själv så det är väldigt styrd lek. Och det är det ju ofta på
lektionerna – väldigt styrd lek.
Jag: Hur ser du på lekens betydelse för barns matematiska utveckling? Kan den
användas?
Informant 1: Ja. Jo men det kan den ju, jag tror att den kan användas mycket
bättre, egentligen, än matematikboken. Det som är svårt – kan jag känna det är
att man blir lite otrygg i vad de har lärt sig och hur kan jag ta reda på vad de
har lärt sig det här? I matematikboken blir det så himla konkret! Och då blir
det en trygghet för mig. Men nog ser jag att nu när de har jobbat med
begreppet spann – mellan tumme och pekfingret – ja det sitter ju! Och då har
de jobbat med det praktiskt och det sitter ju lixom så jag tror att om jag blir
tryggare i min roll och i mitt lärande i det här med mattematiken så kan jag gå
mer åt det hållet. För nog lär de sig – det gör de ju. För de går ju all in i det och
de är med i det. Alla sinnen. Men jag är inte där riktigt men man skulle våga
släppa det ännu mer. Nä men jag tänker ju lixom att – det kan ju innehålla
matematiken fast de inte förstår det. Man kan leka affär. Det skulle man ju ha
gjort.
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BILAGA 5: Transkribering Intervju
med Informant 2
Jag: Hur stor andel av matematikundervisningen använder du till matematikboken?
Informant 2: Ja, det är lite olika perioder, ibland blir det väldigt mycket och
ibland blir det nästan ingenting, litegrann beroende på vilket område man
håller på med. Och sen, jag menar, ju längre man kommer i årskurserna: I ettan
blir det mycket laborativt och då blir det ganska lite i matematikboken. Men
det ökar, tycker jag, och sen lite grann på vad du har för läromedel. För… Ja,
jag kan ju nämna det – Favoritmatte som är ett så gediget planerat
lektionsmässigt så man nästan är styrd att ha matematikboken fast man gör
det interaktivt och laborerar samtidigt då blir det lite annorlunda då kan man
faktiskt säga att man styrs mer av boken när det är så uppstukturerat men jag
skulle vilja påstå att i trean på våren blir det väldigt mycket bok.

Jag: Kan du ge förslag på ev. aktiviteter utanför matematikboken som ni gör i matten?
Informant 2: Mm – det blir mycket laborativt med tillexempel problemlösning
ur olika material eller praktiska grejer mycket som vi hämtar, material som vi
hämtar från vår Matteverkstad. Det klassiska: väga, mäta, träna på olika saker
med multiplikation med olika Snottror har vi om du vet vad det är. (Egen
kommentar: se bilaga XX)
Eller att vi använder IPad naturligtvis, vi använder interaktiva grejer. Bingel är
väldigt poppis som vi använt mycket. Rita, förklara för andra, plocka och lägga
med naturligtvis pengar och grejer och så speciellt för dem som behöver
förstärkning med även faktiskt för dem som behöver extra utmaning de tycker
att det är jättekul att hålla på att laborera, så det är lite olika plock och sånt där.

Jag: Tydliggör du syftet och målet med aktiviteten för eleverna inför varje pass och
i så fall hur?
Informant 2: Vi försöker att göra det för varje moment eller kapitel att nu är
det här vi ska jobba med under den här perioden. Inte för varje lektion ska jag
erkänna men gärna när vi ska inleda en lektion så backar vi: Vad är det vi
håller på med nu? Vad är det vi har lärt oss? Är det nånting som är svårt eller
nån som kanske har svårt med som behöver träna mer på mer och då blir det
lixom en diskussion: Ja men just ja – det är det här vi håller på och en del
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kommer på att det här kan jag inte så bra och så blir det lixom en repetition
Aha, ja just det  det här har måste jag kunna och det har jag missat eller det
här behöver jag jobba mer med. Då blir det litegrann – man säger kanske, hur
ska man säga… Inte så högtravat ”att det här är i läroplanen” men man
nämner den ibland också. Men just i trean är de väldigt medveten att det här
måste jag kunna. I ettan och tvåan är det kanske lite mer svårt – då brukar jag
försöka göra det lite enkelt: ”Nu ska vi lära oss tiokompisarna.” fast man
kanske inte gör det lika noggrant att gå igenom och sedan litegrann på nivån
på gruppen hur noga man är. Ibland har jag skrivit att det här ska vi lära oss
på matten under de här tvåtre veckorna. Det beror litegrann på gruppen men
jag försöker att komma ihåg det och försöker få med dem och göra dem
medveten om men det är som sagt var det är inte alla som – en del har inte en
aning om vad man pratar om fast man frågar dem vad sa jag nu, vad skulle vi
kunna nu? De har inte en aning.
Jag: Finns det faktorer som påverkar din fördelning mellan matematikboksstyrda
lektioner och övriga aktiviteter på matematiklektionerna?
Informant 2: Naturligtvis möjlighet att kunna dela och göra mindre grupper.
Det är ju A och O. Har du en stor grupp får du stor halvgrupp också och så är
du ensam – och det är övermäktigt ibland. Och så gäller det att försöka göra
halvgrupperna så jämna som möjligt och att specialpedagogen kan komma in
så att vi är två på en halvgrupp men det där är ju ett bök. Det där har ju med
arbetstiderna för kollegorna om de kan komma in och hjälpa till så man får det
behagligare. Men det där är ju A och O – finns ju inte en chans att du ska
kunna sitta och laborera och så och en del klarar ju inte av att laborera själv –
de måste ha styrning! Och så de här som kan men behöver extrautmaning –
det är också svårt. Det påverkas definitivt av storleken på klassen.

Jag: Begreppet lek kan vara svårt att definiera. Vad är lek för dig?
Informant 2: Lek för mig behöver inte vara en lek som man kanske tänker på
att… ”Nu ska vi själv bestämma vad vi ska göra”. Lek kan ju vara att leka affär
om vi pratar om matten eller att leka oss fram en lärsituation genom att väga.
Vi behöver inte säga att vi ska ut och väga något speciellt utan att vi ska
undersöka här. Det kan ju vara Teknik eller SO – olika experiment. Och jag
menar – vardagliga situationer i affären är ju också matte. Ja  alla olika ämnen
 men lek kan vara så mycket annat. Att lära kan ju också vara en lek – man
kan också översätta det till lek, för i leken lär du dig hela tiden. Många
processer som samverkar.
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Jag: Hur ser du på lekens betydelse för barns matematiska utveckling? Kan den
användas?
Informant 2: Det är ju jätteviktigt och kan visst användas – just det där med att
leka verkligheten eller vardagssituationerna. Men det som kan vara svårt är att
lägga det på rätt nivå. Man vill gärna ibland när man planerar så blir det lite
för svårt. Man tänker att: Nu ska de få undersöka det här – ja kanske man ska
göra grupper och så ska gruppen funka – det kan ju vara någon stark individ i
den här gruppen som vill ta över eller det vi ska göra eller någon som inte gör
nånting utan bara sitter och tittar och då vet man inte riktigt. Då vill man ju
vara där och skulle vilja ha någon mer vuxen som kan hålla i och vara mer
solidarisk och hjälpa till och fördelar. Det är ju svårt men det är också lärorikt
för i den där gruppen som ska göra någon uppgift eller så för i den där
gruppen som de som ska göra en uppgift så formas det roller. Så även om den
som sitter och iakttar kanske inte är med, delaktig, utan iakttar och lär sig ändå
 det vet man ju inte. Det kan ju lika gärna vara någon som vänder ryggen till
och gör någonting helt annat. Men det är en utmaning och där lär de sig
otroligt mycket även om det inte kanske är så mätbart på vissa som kanske
varit inaktiv.
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BILAGA 6: Transkribering Intervju
med Informant 3
Jag: Hur stor andel av matematikundervisningen använder du till matematikboken?
Informant 3: Det beror alldeles på. För att de är så här att under tiden man
läser mattelyftet så tycker jag att det är så mycket bra uppgifter i den så jag
kanske inte plockar ut allting. Sen skjuter jag från höften jag som alla andra
och behöver 20 minuter ja kanske för att skriva eller göra nånting och vet att de
kan jobba med matematikboken. Jag har haft en genomgång och vi har arbetat
praktiskt litegrann och då kan de jobba i tjugo minuter och koncentrera sig på
sina uppgifter. För jag sätter alltså mål för lektion och för veckan. Och för
området för de vet. Och när jag öppnar ett område som mätning som jag håller
på med just nu då går jag tillbaka till sidan 134178 innan vi börjar på 179. Då
tittar vi genom – vad var det vi gjorde? Jag slår inte upp 178 så kör jag för att
då vet de inte riktigt vad de har gjort. Sen skriver jag upp på tavlan så det vet
att i den boken jobbar vi i med det området och det där området. För att de
kommer ju inte ihåg. ”Vilka sidor skulle vi göra i 3A-boken om man ska göra
någonting som man inte har gjort klart och så vidare.”
Och tid – det beror på alldeles på innehåll, vad jag är på för något humör och
hur mycket ork jag har. För har jag mycket ork så lägger jag rikare uppgifter.
Är jag tröttare så lägger jag snävare uppgifter.
Jag : Du sa 3A-boken? Ni jobbar med flera matteböcker parallellt?
Informant 3: Ja, vi har en 3A och en 3B eftersom vi hoppar i. För jag kör inte
bara från pärm till pärm utan. Jag kör… Vi säger så här: ”Nu behöver vi träna
algoritmer” och då gör vi det i fem veckor och sen så kör vi inte med ett
avslutande test eller nånting utan tar det kanske kommer efter 7 veckor
kanske. För då får jag se om det sitter kvar någonting två veckor senare. För
det är självklart att det sitter kvar direkt när man har slutat med det men sitter
det några veckor?
Så det är därför jag har alla dessa häften på olika håll och kanter eller genom
öppna uppgifter. Lös problemet. Vad har vi, vad använder vi? Vilken metod?
Vilken strategi? Hur tänker vi? För jag tycker jättemycket om att jobba med
Notebook och öppna uppgifter.
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Jag: Kan du ge förslag på ev. aktiviteter utanför matematikboken som ni gör i matten?
Informant 3: Snören, Ikeas måttband, alla bilder som finns på Notebook. Låt
dem göra uppgifter istället för att lösa uppgifter – vänd på det hela! Jag har
gett – ja ur mattelyftsuppgifterna – det har vi ju jobbat med i flera veckor: en
fortsättning och en fortsättning och en fortsättning. Skillnaden på
rutinuppgifter och problem för de vet ju inte det. De gör ju en rutinuppgift. ”17
kulor och du får 34 till” Men om det är 51 kulor hur kan de fördela dem? Hur
många är de? Det är Pelle och två kamrater eller Pelle och hans två kompisar.
Då måste man ju läsa och förstå vad det står för någonting. Så man ska vända
på det hela. Jag tycker så här – matematikboken är bra. Favoritmatematik är
suverän därför att den tar upp mycket – lite för lite problemlösning tycker jag –
det är för korta jag skulle vilja ha lite mer. De är ett område men jag vill att det
ska löpa med under hela tiden, som en röd tråd.
Sen tycker jag så här  Matteskåpet – hur många använder matteskåpet på den
här skolan? Det är inte många. Det finns jättemycket material, det finns hur
mycket som helst utifrån rika uppgifter ute i Mattemagneten. Men varför
använder vi de inte?
Jag: Man kanske måste uppdatera sig så att man kommer ihåg att det finns där?
Informant 3: Ja, men jag tycker att vi är för dålig på det ändå och det beror på
att vi inte har den tiden, att följa upp. Vi har gått en kurs som heter Förstå och
använda tal, gröna boken. Och när vi gick den kursen, vi var några som ledde
den kursen och då vi gjorde det jobbade alla. Vi hade en uppgift med sig –
ingen stor – läsning och en liten uppgift att göra. Komma tillbaka och få
upplevelsen. Därför att ibland tror jag att vi måste göra saker och ting för att
förstå hur eleverna känner. För att vi tror att de kan och så där va. Men mycket
öppna uppgifter. Likhetstecknet då kan det vara liksom – en rad plus nånting,
en rad är lika med och ytterligare ett lika med. Så fram med vågen, lägg
materialet – det finns ju hur mycket plockmaterial som helst. Så praktiskt – det
är alltid genomgång. Jag brukar säga så här: alla, par och ensam – vänd på det
hela  inte EPA utan APE. För vi måste ha genomgångar – för att man ska
förstå annars vet de ju inte. Men sen praktiskt, låt de lösa det.
Whiteboardtavlor – lös det i par ”Nej så tänkte inte jag..”; ”Mmm  vad du var
smart!” Låt de få!. Jag tycker matematiken är jätteviktig. Samtalet,
klassrumsklimatet alltså lärmiljön att det finns tillåtande.
Jag glömde att säga det. I Favoritmatematik finns ju allt! Plockmaterial också.
Fast jag tycker att det är för lite. För ibland måste man repetera något gammalt
och då har de tagit hem det så vi har glasslådor och så har vi sparat:
hundrarutan, för man är på olika nivåer. Så de står där med namn på. Och ska
de göra uppgifter då är det ju väldigt smart för istället för att jag uppfinna
hjulet igen så finns ju materialet i lådorna då kan de bara plocka fram och göra
en uppgift: Lös det här och plocka fram till kamraterna.
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Jag: Tydliggör du syftet och målet med aktiviteten för eleverna inför varje pass och
i så fall hur?
Informant 3: Absolut! Jag kan inte jobba med nåt ämne utan att ha både mål
med hela området. Jag repeterar, tar upp det igen och säger att idag ska vi
jobba med just den här biten.
För nu är det; vi håller på med mätning nu. Vad är det för mål, tror du, att jag
är ute efter att du ska tänka extra på idag? ”Omdöme om?” Ja – det är
förmågan. Men vilket mål är det nu då? ”Att vi ska mäta med millimeter” Ja
du måste veta skillnaden på millimeter och… ”centimeter, decimeter och
meter”. Bra! Är det någon skillnad? ”Ja stor storleksskillnad”.
Ja okej, den ska du kunna förklara för mig. Hopp, säger han då. Så tydligt är
det.
Jag har tydliga mål med hela och den går jag tillbaka till men inte varje lektion
men alltid i början av veckan och alltid i slutet av veckan. Men däremot kan jag
ha stickmål eller vad man ska säga… så att de vet. ”Aha!”
Jag startar alla lektioner lika, på bänkarna. (Min kommentar: Tre vita träbänkar
står i U-form framför Smartboarden) Har alltid nåt samtal går alltid tillbaka
och reflekterar tvåtre minuter: Vad gjorde vi förra gången? Om jag var här
eller om jag inte var här det spelar ingen roll är det alltid detsamma. Sen tar vi
fram, om de inte tagit fram innan de gått ut. Jag brukar säga att ”nu har ni
matte när ni kommer in” Happ, lägger de fram redan så behöver det inte bli
trångt vi lådorna. Det brukar vara halva gruppen som gör det och halva
hämtar sen så…
(Jag: Ja, men då blir det inte lika trångt sen…)
Informant 3: Men boken är fortfarande en trygghet för mig. Jag har funderat
på att vara utan men jag är inte riktigt där Therese är (Min kommentar: En
annan lärare på skolan som valt att inte använda matematikboken i
undervisningen). För jag tycker, men sen kan vi ju jobba lite olika, några är
väldigt fast vid, i mitt kollegium här också, mycket fast vid boken. Men jag gör
alla planeringar på Notebook. Plockar in allting, nu när det är mätning;
historisk matematik.
Så det är bara att plocka upp där sida efter sida så ligger det där. Så allt jag
jobbar med lösa blad. Det fotar jag och lägger in eller hämtar och lägger in. För
i min planering så ska allt ligga som jag ska ha. Så om jag ska öppna något och
så är det sju stycken som ska göra den uppgiften och så är det andra som ska
göra annat så ska de kunna se det här med mig och jag ska kunna skriva direkt
i Notebook för jag då ska jag inte stå med ett papper som jag inte vet var jag
lagt. Utan allt ska vara samlat! För då är undervisningen, tycker jag, lika för
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alla. Men sen kan vi vara på olika sidor precis som vi är i matematikboken och
då kan vi vara på olika sidor i Notebook också. Så jag lägger allt i Notebook.
Jag: Det är en bra trygghet, eller hur?
Informant 3: Ja, en jättebra tycker jag. Jag tycker att det är jätteviktigt. Sen har
de ju fantastiska handledningar. De är guld värda! Du får så mycket tips som
du kan använda i andra ämnen. Då tänker jag: Just jag det där gjorde jag ju på
matten då skulle jag kunna göra något liknande här… Gjorde jag igår på SO:n.
Så det är kul. De har jättebra idéer och så behöver jag inte uppfinna hjulet. Fast
det är ju inte alltid – jag lusläser den inte – men jag läser och tittar ut och så
kan jag skriva i notebookplaneringen som jag delger jag de andra två (min
kommentar: lärarna i arbetslaget) ”Titta i handledningen sida 179 – bra tips
kan jag skriva.”
För då behöver jag inte skriva vad det är för något men sen kanske jag har
något annat tips  då kan jag skriva ”gör den här – låt dem gå ut och stega
runt nånting då”. För de måste få in det i kroppen – de kan inte bara sitta här
inne och göra matte. Matte måste du plocka, känna, lyfta, mäta. Hoppa, allt,
sjunga!

Jag: Finns det faktorer som påverkar din fördelning mellan matematikboksstyrda
lektioner och övriga aktiviteter på matematiklektionerna?
Informant 3: Mmm, hur trött jag är. Alltihop sitter ju i mig som lärare, för är
jag pigg då känner jag att då har jag lagt en sån planering och då kan jag ju
lixom. Ja, även om jag lagt exakt vad jag vill gå igenom så kanske jag kommer
på: Jamen, i morse, ”Men gud den där har jag ju glömt bort. Den skulle jag
kunna göra!” Eller så minns jag att jag har gjort någonting: Ja just det
problemlösningen är ju inte riktigt klar – jag smyger in en kvart sånt också.
Eller nu tar vi nog ett tabelltest här lite oförberett för att se hur de är. Fast inte
på tid, de ska göra tillsammans eller nu tar vi och kör lite tärningar eller nåt så
där men det beror på hur tröttkörd man är i planeringen. För känner man att
man har ork och geist  vad roligt det är! Och för att inte ta med eleverna och
fråga: ”Hör ni har ni något ni tycker vi ska kunna ta på nästa mattelektion.
Kommer ni ihåg något som ni tycker är ”– Vad då elevmedverkan? Och de
älskar att vara med för det är inte bara mina elever. Men de ska ju liksom – då
kan man diskutera har det här med matte att göra, på vilket sätt får jag det in
här? Och då är vi tillbaka till samtalet, vardagsmatematiken, förförståelsen och
förståelsen.

Jag: Begreppet lek kan vara svårt att definiera. Vad är lek för dig?
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Informant 3: Ja herregud vad svårt. Jag som älskar att leka! Jag älskar att leka
SPA-tid. Det är nog nästan allt. Om jag ska ha en mattelektion, eller en
svenskalektion eller SO-lektion så ingår det alltid någon story. Jag har klättrat
på bänkarna, haft något barn hängande på axeln. Jag lixom – så att leken vill
jag ha med mig. Och nu vill jag backa att det blir mindre och mindre lek ju
äldre de blir, tyvärr, i klassrummet och därför är det viktigt att ha något
praktiskt. Sånglekar eller nånting som är tillåtande. Ett utan dem jag tycker är
jättebra att vi har är 20 minuter på fredagar som är Rörelse i klassrummet för
då är det tillåtet och då kan man göra det vid andra tillfällen också. Försöker
få in det när jag har VFU:are så att de ska få in det och tänka: ja, just det hur får
du in alla sinnen här? Det har det varit mycket under de här veckorna (Egen
kommentar: Klassen har haft en VFU-student de senaste 5 veckorna) och jag
ser jag ju det att det bara gynnar dem – att de njuter ju!
Men i ettan så möblerar jag rummet i rummet  jag var på Modulen då (egen
kommentar: En av byggnaderna på skolan) Så jag hade en bygghörna och då
hade jag aldrig jobbat med VISOL. Och VISOL är ju både att Skriva sig till
läsning men det kan ju vara matte i det där också. Och då hade jag – då kände
jag så här vad händer om de bara sitter och bygger? Men det blev ju inte så. De
räknade bitar, de byggde, de fotade, de skrev matteproblem till sin byggnad.
Man vad var det som var stopp? Men de lekte ju? Så vad är lek? Det är så brett!
Sen är det så att när eleverna gick i ettan då var de ju van att gå ut på rast lite
när de ville och längre pass och så där. Det där tyckte jag var svårt när de kom
in i ettan för de kan inte sitta så länge så då hade vi alltid veckans lek. Och den
hängde under tavlan i plastfickor, och då fick jag jättemycket tips av Anneli
här på skolan, för hon är jätteduktig på lekar. Och då gjorde vi iordning det
och stoppade jag i en lek varje vecka så vi lärde oss det – att leka lekar. För det
är ju värdegrund och social sammanhållande och då kunde det ha med matte
att göra eller svenska att göra eller bara var en värdegrundslek som inte är så
bara. Så jag tycker att det är så viktigt för alla barn kan inte leka. För att de
sitter lixom så är det den där datan eller telefonen och så vidare. Jag har sagt
det att när vi har några såna dära lek och speltimmar för vi har inga dagar utan
timmar har vi diskuterat före – vad är det, vad ska vi göra? Ja, men man kan ju
parkoppla såna men hur kommer vi åt att vi umgås då? För mig är det som att
vi pratar med en maskin. Jag tycker inte att det är fel men vill bara veta vad du
tycker som elev. Och då säger de att vi ska ta med oss pappersspel så de har
tagit bort sånt där för det säger de så här att det gör vi på så många andra
ställen. Så då kan vi hellre umgås och skratt och lixom göra på… och så frågar
de om de  får de får gå ut och det är klart att ni får gå ut! Jag har ju inte sagt
att att det ska va i klassrummet utan har sagt att det är under de här timmarna
under eget ansvar. Och så säger de aha, det är några som vill gå ut och spela
lite boll, eller leka den där leken eller, ja… Så för mig är lek något väldigt stort.
Jag köper ju spel till stugan så att det ska finnas o det kommer någon så ska vi
kunna spela spel och ha roligt tillsammans. Ja, jag tycker att det är viktigt, Lek
är en viktig del.
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Jag: Hur ser du på lekens betydelse för barns matematiska utveckling? Kan den
användas?
Informant 3: Ja, det kan den men inte fritt. Där vill jag ha lite styrt för om jag
släpper helt fritt, det kan också vara bra. Det har jag provat några gånger men
då är det så här om jag går till spel, jag går till byggnationer då hamnar jag i ett
personligt dilemma. Man bygger ”pikadoller” det är skjutlekar och jag kan inte
ta till mig det. Jag är inte i den världen att jag tycker att vi ska skjuta på
varandra. Så då vill jag liksom komma till – vad har du byggt? Du får gärna
bygga en pikadoll men då gör du nånting till det till matematiken! Bygg dem
men skjut inte. För i sånt fall får du använde den till att om jag skjuter 10 skott
hur många sekunder tar det? Hur många bitar är det som är blå eller gröna
eller jag hade så här kunde jag bygga en pikadoll? Hur stor var den? Hur lång
var den eller hur bred var den? Men du får mig inte att bara liksom säga att nu
ska vi... Nej! Men sen tycker jag att lek är kopplat till språk – engelskan. På
matten kopplar det till andra ämnen – SO, NO. Var inte rädd – låt... Jag brukar
säga så här till alla jag brukar försöka att förklara det för: att så tänker jag att
jag har en massa isbitar som ligger och de där ska bli ett flak. Så tänker jag och
då vill jag att det kommer in från olika ämnen och ibland är det bara en liten
tåt som kommer och ibland kommer det komma lite mer så om jag pratar So
eller om jag pratar matematik så får jag in de andra ämnena. Och så vad har vi
gjort? Jo vi har pratat, vi har lyssnat, kommunicerat, samtal ”Jaha!” och förstå,
läsa, skriva – ”Oj då. Aha  då har jag ju det där också i matten.” det där tror
jag inte att barn ser. ”Nu har vi matte, nu har vi svenska” vi måste lära dem
att vi använder ämnen i varandra.
Fast det är himla kul att säga att nu ska ni ställa er så att ni som bor på ojämna
nummer på gatan ska ställa er på ena sidan ni andra på andra sidan och allt
vad det är då. Men då är det ändå styrt! Det är inte det här att nu ska jag lägga
fram. Jag tycker mycket om stationer… Jag har haft mycket stationer –
stationer på talet fem… Talet sju är jättesvårt för många barn! Talet tio. Så har
vi byggt och har lagt i lådor och så har vi gjort massa olika saker och det där
tycker jag också är bra, då får de välja där det är ledigt. Då är det inte jag som
bestämmer ”gå från A till B” utan här finns det tio stationer och så får de gå till
där det är ledigt och spela en stund och under klocktid. Och när man pinglar
så ”Men jag är inte riktigt klar” Men här bröts det ”Oj – jag hann inte vinna”
Men spel och lek – ja det är jättekul.
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BILAGA 7: Transkribering Intervju
med Informant 4
Jag: Hur stor andel av matematikundervisningen använder du till matematikboken?
Informant 4: Jag har ju ingen matematikbok så då kan man ju säga 0 till en
matematikbok men jag gör ju eget material. Som får väl motsvara en
matematikbok och så får jag väl säga att ungefär, ja till färdighetsträning eller
nu när vi håller på med geometri… Då är det att mäta sträckor och så där. Då
skulle jag säga ungefär en tredjedel. Ja, till färdighetsträning.

Jag: Kan du ge förslag på ev. aktiviteter utanför matematikboken som ni gör i matten?
Informant 4: Genomgångar naturligtvis. Mycket övningar i par och övningar i
grupp med olika material. Ofta har jag ett material knutit till ett område och då
ingår det… Då måste ju det här  det handlar ju om att det ska representera
någonting. Tiobasmaterial, nu håller vi på med Tangram och logiska block till
exempel och då måste man ju öva och laborera med de här så att de får den här
innerbörden för de här barnen. Det ska vara en hjälp för dem för minne och så
där. Och då är det övningar med dem och så har jag knutit det till övningar på
smartboarden – antingen sorteringsövningar… Ja det finns ju olika spel jag gör
– egna spel då med frågor och så där…
Vi jobbar mycket med ett spel eller en övning som heter mattepoker då jag gör
frågor och då kan det vara både praktiska frågor. Nu när vi jobbar med enheter
så hade vi efter att vi hade jobbat till exempel med Volym så gjorde jag en
mattepoker som en formativ bedömning. Då ser jag vad de gör – då gör jag
frågor utifrån de områden vi har haft. Det kan vara till exempel: ”Hämta ett
decilitermått”; ”Lägg fram något som är ungefär en decimeter långt.” och då
får de ju göra också. Och ibland är det rena beräkningar de ska göra och då
tjänar de pengar. Och då får de hela tiden dubblera då, satsa sina pengar och
dubblera. Ibland har vi kommit upp i ungefär 25 000 kronor och börjat från en
hundring. Och då tillrättalägger jag vad vill jag träna nu? Ibland kanske vi
börjar på 5 kronor och kommer upp till ett par hundra och då blir det andra
dubbleringar.
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Jag: Spelar eleverna individuellt eller hela klassen?
Informant 4: I grupp – basgruperna som jag alltid har.
Bingo, mycket färdighetsträningar med tärningar kan vi göra eller vilket
material vi nu jobbar med. Det är mycket: ”Gör åt varann”. Jobbar vi med
tiobasmaterial – ”Lägg materialet” och den andra ska skriva 237. Den andra
lägger till den andra – den ska tolka och att det är tre hundratal, två tior och så
vidare. Det lägger vi mycket tid på. Sen har jag ganska mycket – om man säger
– ”prat”. Att jag pratar, diskuterar och bollar med dem i mina genomgångar
och jag försöker att lägga mycket tid på repetition.

Jag: Tydliggör du syftet och målet med aktiviteten för eleverna inför varje pass och
i så fall hur?
Informant 4: Ja, det är jätteviktigt! För nu jobbar jag mycket med att de måste
förstå. Jag tror alla barn förstår inte att de måste lägga på minnet vad vi gör.
Utan de går in på en lektion ganska nollad. Till exempel – nu i geometring har
vi ett förtest – det är samma test som vi kommer att göra efter. Och då gör vi
det tillsammans och de stötte på jättemycket som de inte kunde. Då har jag ju
en undervisning som ska möta de här kunskaperna. Så då blir det repetion
hela tiden, hela tiden. Så de är helt medveten om det här. ”Kommer ni ihåg att
det är det här ni skulle kunna?”
Jamen nu till exempel är det begrepp på alla tvådimensionella figurer och alla
tredimensionella figurer. De ska kunna begrepp som hörn, sida, kant, sidyta,
diagonal, diameter, radie – det här är årskurs två. Då måste man klarlägga att:
”Det är det här ni ska kunna – det här måste ni lägga på minnet! Hur lägger vi
det på minnet? Vad är det vi ska hänga upp det på?” Jag tycker att – förtest
brukar jag använda.
Eller att göra, till exempel när vi skulle arbeta med algoritmer, så gjorde jag
några algoritmer  ganska svåra. ”Det är det här ni ska klara av  ni kommer
att klara av det här när vi är färdiga. Ser ni principen?” Och sen började vi.
”Det här behöver ni kunna för att göra det här och det är hit ni ska.”
Jag: Jag måste få besöka några av dina mattelektioner känner jag . Det här skulle jag
vilja se!
Informant 4: Du är välkommen!
Jag: Det är en date, helt garanterat!
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Jag: Finns det faktorer som påverkar din fördelning mellan matematikboksstyrda
lektioner och övriga aktiviteter på matematiklektionerna?
Informant 4: Ja, jag har ett ledord och det är elevaktiv undervisning. Sen har vi
vanliga faktorer. Ett barn pallar inte att sitta och räkna i 50 minuter – det går
inte. Jag har inga problem att ha mattelektioner som ät 70 minuter därför jag
har ett varierat upplägg som gör att man orkar det och orkar vara aktiv hela
passet. Vi har inte råd att ha barn som sitter av 45 minuter! Det har vi inte råd
med – utan vi måste jobba hela tiden och då är det jag som är professionell som
måste göra en lektion som är upplagd. Det är förflyttningar, det är spel, det är
lämna tillbaka, sätta sig. Det är omsätta det i färdighetsträning. Det är att ha
koll på tid. För eleverna får typ: ”Att det här ska vi göra och sen ska vi göra…”
Så de vet.
En del blir utmattade bara de går in i ett klassrum. Nu ska jag sitta med boken
i femtio minuter – jag dör innan jag ens har satt mig!
Så att de vet att det kommer bli varierat – det är färglägga, det är klippa, det är
spela, det är hårdkörning, det är titta på fröken. Och de vet strukturen och de
vet att det är inga problem. Redan från årskurs ett har jag haft 70 minuters
lektioner med de här ettorna och det är inga problem! Därför att man har en
variation – man kan inte kräva det av dem. Men sen elevaktivt och så tänker
jag i allt! Jag har haft undervisning där jag haft elever har suttit och räckt upp
handen i en halvtimme. Alltså  det går ju inte! Vad får du med dig då? Hur
duktig är du i matte då? Nej, du är ganska dålig, sopig för du sitter där med
din hand och kommer ingen vart. Så det är väl det som är ryggraden så att
säga.

Jag: Begreppet lek kan vara svårt att definiera. Vad är lek för dig?
Informant 4: Ja alltså, lek, man säger vanlig lek – i livet. Man går på impulser.
Det här som man har i sig: att utforska, prova, samspela, göra saker som är
roligt, fantasi, frihet på något sätt. Mycket är impulser man tycker nåt är kul,
och så byter man, och så gör man det och leker man det och så har man ideer
och så har man tråkigt en stund och då hjärnan kan inte undgå att hitta på
roliga saker. Men ska man prata om det i undervisningen…
Om man pratar material till exempel – det var rätt så poppis att man skulle ha
massa material i skolan. Och då var det liksom att man tog fram en massa
material – en massa kappalla stavar och så får barnen. Och då var det som att
”Nu kommer massa matematiska insikter bara ramla in i dem därför att de får
leka sig till…” Och det funkar inte så! Vi kan ha en kreativ fas – en lek – hur
högt kan vi göra? Åh – gud vad högt vi kunde – och där kommer matten in!
För då börjar vi dokumentera, fota. Hur kan vi mäta den här? Varför är den
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inte stabil? Eller vad det nu kan vara… Vad är det för form på den här
egentligen? Varför går det inte att bygga om vi ställer på kant eller what ever?
Där kommer själva utvecklingen!
Sen kan man ju ha den hära, brainstorma, leka, prova. Det kan man alltid ha
med i skolan men sen själva insikterna, de kommer inte att trilla in, tyvärr.
Även om man tycker att: Vad bra vi har gjort! Gud vad de har fått spela 
Yatzy. Men det hjälper inte dem om vi inte pratar huvudräkningsstrategier,
påbörja upprepad addition och multiplikation. Annars kommer ju ingenting
nån vart! Så att lek finns med men inte fri lek men mekanismerna ska finnas
där. Och jag, till exempel, brukar göra en eller två gånger per termin, jobba
med affär. Och då har jag antingen – klistermärksaffär eller drar ut fina roliga,
mysiga bilder som jag laminierar. Och inför det här har de fått tjäna pengar.
Det är fruktansvärt hemska att säga det här – via spel – då de har spelat
Mattepoker och tjänat pengar. *skrattar* Det är så här lite tvivelaktigt
moraliskt – men då har de fått tjäna sina pengar med mattefrågor och så har de
som en bankbok och så då har vi övningen då de får handla. Det här är en lek
men de älskar det. Men de ska ha koll på pengarna. De ska handla. De ska göra
subtraktioner - substraktionsuträkningar hela vägen. De kan ju inte köpa om
de inte har pengar! Och de måste hela tiden använda huvudräkningssubtraktion. Och skriva ner det de gör och det är ju dit vi vill. Beskriv i
matematik vad det är du gör.
Så att där tar jag ju med lek, det där roliga som jag vet att de älskar. Och då vet
jag ju när jag sitter och plockar bilder så tänker jag vad gillar barnen? Det ska
ju vara nåt som de gillar. Så där finns ju leken med.

Jag: Hur ser du på lekens betydelse för barns matematiska utveckling? Kan den
användas?
Informant 4: Ja, men som jag sa att möta det elevnära och det jag har insett
idag att det här med pengar är att barn fattar inte ens vad handla är. ”Alltså
den här kostar 23 spänn, jag har en tjuga. Räcker pengarna?” Alltså räcker –
det är barn jättedåliga på. Ryms 23 kronor inom 20? Har jag så att det räcker?
Och det här har jag insett så därför lägger jag en hel del tid på - jag jobbar
jättemycket med pengar. Både för positionssystemet, talövergångar. Jobba med
tärning tillexempel - subtraktion – först till 0. De får en hundring, sen kör de
med tärning. Sen ska de subtrahera ner till 0. ”53-10”. Vad är 62-7? Och jobbar
med de mynt vi har och även växla upp. Och jobba med dubblering med
pengar för att de är nollad. Hemskt! Men så är det, det är tidens tand. Men se
att det finns något matematiskt i det här du kan nyttja pengarna till och även
något de har nytta av i verkligheten. ”Räcker pengarna? Har du koll på det?
Nej – vi drar kortet och ser om det blinkar.”
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BILAGA 8: Transkribering Intervju
med Informant 5
Jag: Hur stor andel av matematikundervisningen använder du till matematikboken?
Informant 5: Ja, generellt skulle jag säga max 30%. Sen är det varierat lite
beroende på vilken grupp jag har haft och hur länga jag har haft den. Jag
brukar kunna börja, i början när jag ska avläsa gruppen och sånt med att de
har bitar av matematikboken som en stabil grund medans jag lär känna
gruppen och vilka övningar jag kan göra och så men sen brukar det minks aju
längre jag har dem.
Jag: Kan du ge förslag på ev. aktiviteter utanför matematikboken som ni gör i matten?
Informant 5: Ja, jag gillar väldigt mycket olika. Jag gillar problemlösning i
grupp och gärna lite större problem med gärna anknyter till verkligheten. ”Nu
ska vi byta golv här inne. Hur mycket kommer det att kosta? Och då ska de då
både kunna mäta ut arean, de ska kunna gå in och ta reda på vilket golv de ska
ha, ta reda på kvadratmeterspriset och sen räkna ut hur mycket de kostar så
det blir ett flerstegsproblem som ändå anknyter till livet.
Eller: ”Jag ska åka från Sundsvall upp till Jokkmokk. Här har ni en massa: tåg,
flyg, bil. Räkna ut kostnad, tidsåtgång och vilket ska jag välja och argumentera
varför. Så att det blir anknutet till livet – varför behöver jag kunna den här
mattegrejen?
Men sen gillar jag såna här saker som olika appar som tränar
multiplikationstabeller. Jag gillar Spel tycker jag är jätteroligt, använder
mycket. Konkret matematik. Med de här yngre körde jag mycket - vi hade
olika siffror - lösa siffor på golvet. Då kunde man köra allt möjligt från att
kunna ställa sig i rätt ordning till att kunna addera ihop – så olika rörelsegrejer.
Så det beror helt på vilken grupp.
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Jag: Tydliggör du syftet och målet med aktiviteten för eleverna inför varje pass och
i så fall hur?
Informant 5: Alltså jag försöker det men nej. Inte alla pass lyckas jag med det.
Och hur jag gör det? Är ju att oftast har jag förberett typ en Smart-presentation
– alltså nånting på datorn där det står syfte och mål. Jag försöker oftast att ha
några begrepp – alltid med – som jag vill att de ska befästa under, plus att om
det finns något, det finns alltid ytterligare mål. Men att jag alltid har några ord
för att de ska förstå det matematiska språket – det är en viktig del att de förstår
att jag lägger vikt på det. Jag brukar helt enkelt ha det men ibland blir det men
ibland kan det bli så att jag liksom lite muntligt säger så att ”Vi ska befästa
multiplikationstabellerna därför gör vi det här”. Och då är det inte jättetydligt
tycker jag men jag brukar försöka att göra det på alla lektioner.

Jag: Finns det faktorer som påverkar din fördelning mellan matematikboksstyrda
lektioner och övriga aktiviteter på matematiklektionerna?
Informant 5: Ja, många olika aspekter- en är ju rent tidsmässig. Det vill säga –
har jag för mycket undervisning och för lite planeringstid eller att det händer
väldigt mycket andra saker runt omkring då kan jag ta till matematikboken så
att jag ska hinna med mitt liv. Så det är en sak.
Sen i vissa grupper som jag tagit över – jag har oftast undervisat bara
grupperna i ett halvår eller år. Då har de varit vana med att ha
matematikboken så den är trygg för dem då kan jag ha haft matematikboken
som en trygghetsaspekt. Sen för jag in andra saker för de behöver hitta ett sätt
att kunna samarbeta i grupp. Så man måste skapa kulturen – att kunna våga
göra andra saker. För matematikboken – att sitta och räkna själv kräver ju inte
att de ska kunna prata matematik, behöver inte kunna argumenter för sina
tankar och idéer och samarbeta så den är lite fyrkantig och trygg för dem.

Jag: Begreppet lek kan vara svårt att definiera. Vad är lek för dig?
Informant 5: Lek för mig är att – ja gud vad svårt! Att kreativt skapa kanske.
Att man använder sin kreativitet till någonting som finner är lustfyllt. Om jag
tänker lek för mig själv så är det mycket att jag gör saker som kanske är
lustfyllt såklart men att det är saker kanske inte… som är lite utanför mina
gränser. Att jag testar lite gränser genomlek för att testa på nånting nytt men
självklart är lustfaktorn en stor del i det – att man tycker att det är roligt.

Jag: Hur ser du på lekens betydelse för barns matematiska utveckling? Kan den
användas?
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Informant 5: Självklart! Jag tror att få ett lustfyllt lärande är jätteviktigt. Sen
hur stor den delen är och jag tror att det är viktiga är, när man har lek i eller en
sån typ av lärande, att man tydliggör mål och syfte så att man förstår att jag lär
mig, jag leker inte utan att jag lär mig genom lustfyllda former. Så att kunskap
fortfarande är det viktiga att de går ut och känner att det här har jag förvärvat
mig under den här lektionen.
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BILAGA 9: Förslag på övning
utanför matematikboken –
Clownspelet
Clownspelet är ett roligt spel där eleverna tränar på att läsa, känna igen siffror,
tolka prickarna mot siffror och tränar både taluppfattning och addition inom
talområdet 1 – 12.

Material:

Papper, penna och 1 eller 2 tärningar.
Kritor om man vill färglägga clownen.

Instruktioner: Antal deltagare kan vara från två och uppåt. Eleverna får ett
papper med en färdig cirkel på eller så ritar de en cirkel själva. Sedan turas
eleverna om och kastar tärningen/ tärningarna. Den som först får sin clown
färdig har vunnit.
Med en tärning
1 Hatt
2 Krage
3 Ett öga
4 Mun
5 Ett ögonbryn
6 Näsa

Med två tärningar har eleverna två cirklar, en udda och en jämn clown. Det
gäller fortfarande att först bli klar med en clown.

1
12

På en av tärningarna - Hatt på valfri clown
Valfri symbol till valfri clown

Udda clown
3
5
7
9
11

Krage
Ett öga
Mun
Ett ögonbryn
Näsa

Jämn clown
2
4
6
8
10

Krage
Ett öga
Mun
Ett ögonbryn
Näsa
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BILAGA 10: Förslag på övningar
utanför matematikboken –
Snottror
Snottror är ett självrättande redskap vid färdighetsträning.

Bilderna visar fram och baksida på köpta Snottror men kan
mycket enkelt skapas själv för att anpassa efter vilken
färdighetman vill öva på.
Gör så här:
– Välj marmorerat papper och enfärgat,
lite kraftigare papper.
– Limma ihop dem.
– Klipp med vågsax en cirka 5 cm bred
och 15 – 20 cm lång remsa.
– Skriv med tusch talen 0 – 12 i slumpvis ordning på vänster sida.
– Bestäm och skriv vilken tabell det ska vara mitt på snottran.
– Skriv svar längs högra sidan i slumpvis ordning, men inte allt för långt
ifrån utgångstalet.
– Kontrollräkna.
– Laminera och klipp rent ett par mm utanför pappret.
– Klipp jack mitt för varje tal plus ett litet jack mitt på nedre kortsidan.
– Klipp av en bit bomullsgarn, ca 1 m.
– Gör en kraftig knut på garnet och trä i det så att
knuten kommer på framsidan, högst upp.
– Markera med garnet allt eftersom du
räknar uppifrån och nedåt.
– Sätt fast garnet i kortsidans jack och klipp
av till lagom längd.
– Vänd på snottran och pricka med OH-penna
”facit-ränder” på baksidan.
Naturligtvis kan du göra Snottror som tränar alla fyra räknesätten.
Det är också utmärkt att använda Snottror till exempelvis glosor,
synonymer och andra parvisa kunskaper.
(Instruktionen är hämtad från Nationellt Centrum för Matematik
https://ncm.gu.se/media/stravorna/3/a/3A_snottror.pdf)
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