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Sammandrag
Matematik är ett av de viktigaste ämnena i dagens skola, men det är också
ett av de ämnena som eleverna ofta tycker är tråkigast. På senare år har
undersökningar visat på brister i elevernas matematikkunskaper och skolans
matematik har blivit beskylld för att inte vara tillräckligt tydligt kopplad till
verkligheten.
Genom att ta del av tidigare forskning kom jag fram till sex riktlinjer för
att utforma ett bättre läromedel i matematik. Jag bestämde mig således för
att designa ett läromedel: med öppna lösningar där eleverna själva fick
formulera problemen, ett läromedel som appellerade till flera sinnen, som
var konkret utan abstrakta termer, som gjorde det möjligt för eleverna att
använda sin kreativitet, som inbjöd till diskussioner och kommunikation och
som fångade elevernas engagemang.
Jag bestämde mig för att utforma mitt läromedel kring Felicia, hennes
detektivbyrå och fallet med stölderna på hotell Citronella.

4

Inledning
Bakgrund
Jag började fundera på mitt examensarbete under hösten 2008. Även om jag
hade flera idéer var det idén med en annorlunda matematikbok som lockade
mig mest.
Jag hade sedan tidigare intresserat mig för möjligheterna att blanda
skönlitteratur och det narrativa berättandet med läromedel, journalistik,
reklam etc. Jag fick inspiration från kursen ”Digital storytelling” som jag
läste under våren 2007 på Blekinge Tekniska Högskola. Kursen gick ut på
att sätta ihop enkla digitala bildspel med tal och ljud och ibland även
animationer och filmer. Där betonades vikten av att ha en personlig historia
för att väcka intresse.
Jag bestämde mig snart för att inrikta mig på läromedel. När jag började
fundera på hur läromedlen såg ut när jag gick i grundskolan insåg jag snabbt
att en berättelse och ett narrativ inte varit vanliga grepp i böckerna. Men det
fanns undantag: den bok jag mindes bäst var Ur folkens liv 1-3, en
historiebok för mellanstadiet som förutom årtal och kunganamn innehöll
små berättelser och beskrivningar av människors vardag. När jag nu tittade
närmare på boken insåg jag att berättelserna var en väldigt liten del – ändå
var det de jag mindes.
Ämnet matematik lockade mig eftersom det ofta ses som tråkigt och
svårt – jag mindes själv från grundskolan hur enformigt och meningslöst jag
tyckte det var med de abstrakta, uppradade talen man var tvungen att räkna
för att komma vidare i boken.

Syfte
Jag bestämde mig därför för att skapa ett läromedel i matematik som bryter
av mot den vanliga undervisningen, som appellerar till flera sinnen, som är
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konkret i motsats till abstrakt, som inbjuder eleverna att använda sin
kreativitet, som skapar diskussioner och kommunikation, som engagerar
eleverna och som innehåller öppna lösningar där barnen själva får formulera
problemen.
Dessa riktlinjer finns som en röd tråd genom mitt arbete och är något
jag kommer återkomma till flera gånger i min rapport.

Målgrupp
Målgruppen för mitt läromedel är lågstadieelever i Sverige. Eftersom
eleverna under dessa första skolår har kommit väldigt olika långt i sin
utveckling, är meningen också att läromedlet enkelt ska kunna anpassas till
många olika svårighetsgrader. Enligt principerna för informationsdesign är
det inte bara svårighetsgraden som måste anpassas till min målgrupp, utan
även sättet jag presenterar uppgiften på. Den måste vara lättförståelig
samtidigt som den ska kännas rolig och ung.

Frågeställningar
Min huvudfråga är: Hur skapar man ett bättre läromedel i matematik för
lågstadieelever? Denna fråga har jag sedan brutit ner i sex mer konkreta
underfrågor utifrån de riktlinjer jag valt att forma mitt läromedel efter:
•

Hur skapar jag ett läromedel som appellerar till flera sinnen?

•

Hur skapar jag ett konkret läromedel utan abstrakta termer?

•

Hur skapar jag ett läromedel där eleverna får använda sin kreativitet?

•

Hur skapar jag ett läromedel där diskussioner och kommunikation
blir en naturlig del?

•

Hur skapar jag ett läromedel som engagerar eleverna?

•

Hur skapar jag ett läromedel där eleverna själva får formulera
problemen?
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Avgränsningar
Jag kommer att arbeta med att ta fram ett läromedel efter dessa principer. Då
examensarbetet inte sträcker sig över mer än tio veckor kommer jag inte ha
möjlighet till någon fullständig utprovning av det färdiga materialet, där jag
kan undersöka om läromedlet har lyckats utveckla elevernas tänkande. Jag
har istället valt att regelbundet prova de olika delarna på två lärare.
Jag kommer inte heller att skapa något fullständigt läromedel för
matematikundervisningen under lågstadiet – tvärtom har jag begränsat
läromedlet till att handla enbart om mätning, det vill säga längd, bredd och
höjd. Mätning är en konkret del av matematiken och viktig inte minst
eftersom den utökar elevernas matematiska ordförråd, bland annat vad
gäller olika jämförelseord.
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Tidigare forskning
Problemformulering
Undervisningen i matematik har fått stor uppmärksamhet i media och
forskning de senaste åren. Både SVT och Dagens Nyheter har till exempel
rapporterat om svenska elevers allt sämre resultat i ämnet (”Svenska elever
ännu sämre” respektive ”Svenska elever halkar efter”). Många engagerade
pedagoger och lärare har redan tagit fram annorlunda läromedel och pekat
på vikten av en konkret och rolig matematikundervisning. På Nationellt
centrum för matematikutvecklings hemsida kan man bland annat läsa att
många skolor har en låda eller ett helt rum med laborativa material att
använda i matematikundervisningen.
När man tittar på läroplanerna ser man också där en tydlig utveckling:
fokus har undan för undan flyttats från kvantitet till kvalitet – från att
fokusera på det rätta svaret till att istället fokusera på själva processen.
Skolverkets rapport Lusten att lära – Med fokus på matematik från 2003
beskriver ett antal kännetecken för hur undervisningssituationen sett ut där
författarna mött elever som är engagerade och intresserade: ”det finns
utrymme för både känsla och tanke, upptäckarglädje, engagemang och
aktivitet [... ] variation i innehåll och arbetsformer [... eleverna] har fått
utveckla en förmåga att beskriva och reflektera kring matematiska
lösningsprocesser och de har ofta arbetat med icke rutinmässiga lösningar.
Det har funnits inslag av laborativt, undersökande arbetssätt. Eleverna har
även haft möjlighet att visa och beskriva sina lösningar och hur de kommit
fram till dem för sina kamrater” (s 14-15). Skolverket har i samma rapport
också frågat elever vad de tycker är roligt och lärorikt i matematik. Flera
nämner då arbete med problemlösning i grupp. Eleverna ansåg att detta var
mycket lärorikt ”för man fick idéer om hur man kunde räkna ut olika saker
när andra redovisade sina uppgifter. Ibland lär man sig mer när kompisarna
förklarar” (s 30).
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I grundskolans läroplan kan man bland annat läsa att undervisningen
ska främja elevens lust att lära, utveckla elevens intresse för matematik och
ge eleverna möjligheten att uppleva tillfredsställelse och glädje när de
förstår och löser problem. De pratar om saker som: engagemang, känslor,
aktivt deltagande, iver och rörelse samt möjligheter att kommunicera,
problematisera, ifrågasätta och kritiskt granska.
Ändå finns det mycket kvar att förbättra. Undersökningar visar till
exempel att den dominerande undervisningssituationen i klassrummet
fortfarande är den där eleverna sitter med sin bok och löser sina tal tyst för
sig själva. ”Svenska elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i
skolår 8 i ett nationellt och internationellt perspektiv” är en rapport från
Skolverket som visar att matematik är det ämne, efter slöjd, där eleverna
arbetar mest enskilt ( s 100, 2004). Skolverkets rapport konstaterar också att
många elever alltför tidigt måste arbeta med matematik utan hjälp av andra
medel än text och talat språk, trots att de har behov av en mer konkret
undervisning. Man kan jämföra detta med matematiken vi stöter på i
vardagen där problem nästan alltid är bundna till en konkret situation. Ett
annat kännetecken för vardagsmatematiken är att det ofta räcker med
överslagsräkning – matematikbokens 27 + 47 blir till exempel i affären:
bananer för 30 kronor och köttfärs för en 50-lapp. I sin rapport ser
Skolverket också ett problem med den alltför enahanda undervisningen som
kan medföra att eleverna tappar lust, motivation och förmågan att skapa
mening och djupare förståelse i matematiken. För att undvika detta
rekommenderar de att läraren varierar undervisningens innehåll,
arbetsformer, arbetssätt och läromedel (2003).

Hur designar man ett bra läromedel?
Ett bättre läromedel i matematik; det var med den ambitionen jag startade
mitt arbete. För att förstå hur jag skulle gå till väga vände jag mig bland
annat till Ann Ahlberg och Gudrun Palmers idéer. De är båda engagerade
och erfarna pedagoger som medverkat till och skrivit flera egna böcker om
matematik för barn. Jag har också läst Peggy Kayes Mattelekar som, precis
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som titeln antyder, fokuserar på hur man kan leka i matematiken. Dessutom
har jag tittat på En skola för hjärnan där Robert Sylwester diskuterar hur
kunskapen om hjärnans mekanismer och processer kan utveckla dagens
pedagogik. Jag ska på de kommande sidorna berätta om denna forskning,
uppdelat i sex avsnitt i enlighet med riktlinjer som jag valt att forma
matematiklådan efter.

En undervisning som appellerar till flera sinnen
Flera undersökningar och böcker nämner vikten av att använda laborativa
material i undervisningen – det vill säga saker som eleverna kan ta i och
manipulera.
Gudrun Malmer anser exempelvis att undervisningen i nuläget
”domineras i alltför hög grad av den verbala framställningen” – ett
undervisningssätt som kan innebära svårigheter i kommunikationen
eftersom många barn har ett begränsat ordförråd. För att undvika detta
föreslår hon att skolan förser eleverna med varierande arbetsmaterial (s 13,
2002). Malmer påtalar barns stora behov av att få laborera, experimentera
och vara aktiva. Hon konstaterar att ”rörelsen i det laborativa arbetet har en
frigörande och positiv effekt på tänkandet” (s 93, 1999). Utan laborativa och
undersökande arbetssätt blir matematiken abstrakt och svår att förstå för
många elever. Som Malmer uttrycker det verkar ”plockandet” lösgöra
tänkandet (2002). Ju fler sinnen och uttrycksmedel eleverna använder i sitt
kunskapssökande, desto större förutsättningar har de att skaffa sig hållbara
begrepp, anser hon.
Också Ahlberg skriver upprepade gånger om vikten av att ”uppleva tal
med alla sinnen” (s 47, Ahlberg et al.) och säger att barnen bör få uppfatta
matematiken genom såväl hörsel, känsel, syn, mönster och strukturer som
tal.
I En skola för hjärnan diskuterar Robert Sylwester hur kunskapen om
hjärnans mekanismer och processer kan utveckla dagens pedagogik.
”Barnen måste fysiskt få interagera med saker i miljön för att kunna förstå
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dem, och skolan skulle på ett viktigt sätt kunna befrämja denna utveckling
genom att låta eleverna arbeta med händer och kropp. Taktil stimulering är
som att gnugga världen mot hjärnans ytskikt”(s 79) konstaterar han.

Ett konkret lärande utan abstrakta termer
Många pedagoger och forskare konstaterar att matematiken är alltför
abstrakt i dagens skola. Eleverna lär sig att rabbla siffror som en ramsa och
räknar med siffror och mystiska tecken som + och = utan att verkligen förstå
vad de betyder och utan att reflektera kring vad de gör.
Många barn kan redan räkna när de börjar skolan och har i sin vardag
ofta mött både stora och små tal. De behärskar dock inte matematikens
språk och har svårt att koppla de vardagliga situationerna med skolans
matematik. Många pedagoger menar att symbolspråket är något som
hämmar eleverna. Termerna måste därför introduceras långsamt och
försiktigt för att inte göra matematiken oåtkomlig för eleverna.
Malmer påtalar i Kreativ matematik hur svårt det matematiska språket är
för barn. ”Hur mycket är ett och ett?” är till exempel en väldigt svår fråga,
medan ”Hur mycket är ett äpple och ett äpple?” inte vållar några problem
för de flesta barn. Samma behov av konkretisering syns även när barnen
använder sina fingrar för att räkna.

Möjlighet att använda sin kreativitet
Malmer säger i Kreativ matematik att skolan självklart bör ”ta vara på och
utveckla barnens kreativitet, inte hämma den eller avveckla den” (s 7). Bara
några meningar senare visar hon dock på undersökningar som säger att
elevernas kreativitet har sin kulmen i sjuårsåldern för att sedan avta i och
med skolstarten.
Kreativitet är en efterfrågad egenskap i dagens samhälle. En titt på
arbetsförmedlingens sida visar till exempel att företag ofta efterfrågar
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personer som är kreativa, initiativrika och är självständiga. Inom
forskningen och vetenskapen är dessa egenskaper inte bara önskvärda, utan
en förutsättning för framgång. Ändå lyfts dessa egenskaper alltför sällan
fram eller får lov att utvecklas i skolan. Ahlberg påpekar att möjligheten till
att använda sin fantasi och sin kreativitet i skolan dessutom bidrar till att
elevernas självförtroende stärks.

Diskussioner och kommunikation
Kommunikation är en viktig del av matematiken och vårt tänkande. Redan
Sokrates menade att samtalet var av stor betydelse för lärandet (Ahlberg et
al.).
”Det är mycket viktigt att man ser till att eleverna får uttrycka sina
tankar i ord. Det innebär i själva verket ett tillfälle för dem att komma i
kontakt med sitt tänkande” säger Malmer (2002, s 39) och fortsätter några
sidor senare: ”I och med att tankarna kläs i ord, förs de upp till ytan, tar
form, kan granskas, korrigeras och kontrolleras” (s 61).
Malmer konstaterar att många barn under de första skolåren saknar ord
för att jämföra exempelvis storlek. För att åtgärda dessa brister
rekommenderar hon att lärarna systematiskt och konsekvent övar barnen i
att använda dessa ord i konkreta sammanhang. ”Vill man se till att eleverna
får ett väl fungerande ordförråd måste man skapa sådana
inlärningssituationer att ord behövs och blir efterfrågade” menar Malmer (s
56, 1999, kursivering i originalet) och beskriver en sådan situation som ett
lärande där eleverna ofta har konkreta föremål framför sig och dessutom
arbetar i grupp.
I samtal får vi ta del av andras åsikter och reaktioner och tvingas på så
sätt reflektera över våra egna när vi måste ta ställning till våra teorier,
kanske utveckla dem eller istället inse att kompisens sätt är bättre. ”I många
fall är pararbete eller arbete i mindre grupper det mest utvecklande
eftersom eleverna på det sättet i det reflekterande samtalet får tillgång till
fler uppslag och idéer (s 58, 1999, kursivering i originalet) säger Malmer
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och förklarar att det måste ”finnas utrymme för reflekterande samtal, där det
sker utbyte av erfarenheter, tankar och idéer” (s 25, 1999).
När vi berättar om hur vi gått till väga är det också ett sätt för vår hjärna
att behandla informationen och på så sätt förstärka minnet av den
(Sylwester).

Elevernas engagemang
Peggy Kaye menar i Matttelekar att ”Leken försätter barn i rätt
sinnesstämning för att lära sig svåra saker. Barn slappnar av under leken –
och koncentrerar sig”(s 9). Hon menar också att barn i sådana situationer
gärna upprepar samma procedurer gång på gång utan att tycka att de blir
enformiga.
”Det är ingen hemlighet att man lär sig saker och ting mycket lättare om
man samtidigt tycker att det är lustbetonat” (s 13, 1999) menar Malmer och
ser elevernas egna aktiva engagemang som den bästa förutsättningen för
lärande. För att elevernas lust och nyfikenhet ska väckas måste inlärningen
vara både spännande och intressant.
”Vi vet att känslan är ytterst viktig för den pedagogiska processen, då
den styr uppmärksamheten som i sin tur styr inlärningen och minnet”
skriver Sylwester (s 87) . Han förklarar att många fler nervtrådar utgår från
hjärnans känslocentrum till hjärnans logiska och rationella centra än
tvärtom, och att man därför skulle kunna säga att känslorna styr över
förnuftet. Han beskriver känslorna som ”det klister som skulle kunna hjälpa
oss att göra den läroplan som består av åtskilda, logiskt definierade ämnen
till integrerade undervisningsaktiviteter” (s 91). I känsloladdade
klassrumssituationer fastnar lärdomarna som episodiska minnen (personliga
händelser). Dessa är sedan enklare för hjärnan att ”plocka fram” än de
semantiska minnena (kunskapsminnena).
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Öppna lösningar
En vanlig fråga till lärare i dagens klassrum är vilket räknesätt som ska
användas: ”Är det plus eller minus här?” I vardagen ser problemen
annorlunda ut. Dels finns det mängder av fakta tillgängliga och vi måste
själva veta vilka vi behöver för att lösa problemet, dels måste vi själva välja
ett eller flera räknesätt. I vardagen är det viktigt att kunna avgöra vilken
information som är viktig och Sylwester menar därför att eleverna tidigt bör
få öva sig i denna förmåga. ”Alltför klart formulerade anvisningar ger inte
denna kognitiva utmaning” (s 111) menar han.
I skolans värld ger boken ofta en specifik lösning på hur ett tal ska
lösas. Många elever blir på så sätt väldigt låsta i sitt tänkande. Gudrun
Malmer anser att det är viktigt att eleverna är flexibla när det gäller att välja
lösningsmetod. Hon menar att eleverna i allt för liten utsträckning får tid
och möjlighet att använda det logiska tänkandet i matematikundervisningen.
Även det som skolan kallar problemlösning handlar idag ofta om att
eleverna utför de beräkningar som läraren uppmanat dem att göra, och
tankearbetet utförs därmed mest av läraren.
Även Ahlberg poängterar att matematikbokens uppgifter sällan visar att
det finns mer än en lösning på ett problem. På så sätt tränas eleverna inte i
att hitta olika strategier när de löser ett problem. Faktum är att eleverna ofta
har stött på problem som liknar matematikbokens redan långt innan de
började skolan. De har redan lärt sig att lösa problemet på sitt sätt i sin
vardag. I värsta fall kan läromedlens bestämda tillvägagångssätt leda till att
barnen får en känsla av att deras tänkande inte duger. (Ahlberg, 2001) För
att undvika detta bör barnen istället få pröva sig fram, och fokus bör inte
ligga på om svaret är rätt eller fel. På så sätt kan barnen få ett friare
tankesätt.
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Med fokus på mätning
Jag bestämde att min matematiklåda skulle fokusera på mätning. Mätning är
en viktig del av matematiken, inte minst eftersom den utökar elevens
ordförråd. Inom mätning av saker är jämförelse av längd, bredd, storlek etc.
ett naturligt inslag i undervisningen.
Förutom råden jag nämnt innan gav tidigare forskning ett antal
konkreta råd om hur man skulle utforma undervisningen kring just mätning.
För att befästa begrepp inom vikt, längd och volym måste eleverna få
använda sig av konkret materiel. ”Det är bäst att börja mätundervisningen
med otraditionella måttenheter: innan man mäter en bok med centimeter kan
man mäta den med tandpetare” menar exempelvis Malmer (s 257, 1999).
En tandpetare är ett konkret föremål som eleverna känner igen. Om någon
säger att något är en tandpetare långt får eleverna genast en bild i huvudet
av hur stort föremålet i fråga är. En centimeter däremot är ett begrepp som
de antagligen inte har någon uppfattning om.

Informationsdesign för barn
All information måste designas för att passa målgruppen. Även om barnen
inte väljer vad de läser eller vilken information de tar emot i skolan, väljer
de i högsta grad hur de tar emot den. Som jag redan nämnt är barnens
engagemang en stor fördel, för att inte säga förutsättning, för att de ska lära
sig något. Därför är det viktigt att texten inte bara är relevant, läslig och
läsbar utan också läsvärd1. Förutom de vanliga råden när man arbetar med
informationsdesign ville jag i mitt arbete även ta reda på om det fanns några
speciella råd när målgruppen är barn.
Spänning, humor och identifikation är enligt Att skriva för barn
(Andersson et al.) de tre magiska orden för att locka unga läsare. De tipsar
1 All information ska enligt principerna för informationsdesign vara läslig (möjlig att se
och uttyda), läsbar (möjlig att förstå) och läsbar (intressant och värd att läsa). Se till
exempel Rune Petterssons Informationsdesign från A – Ö för mer information.
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också om att ”Kasta ut kroken direkt” (s 109) – börja inte med en lång
inledning, utan se till att direkt locka barnen. Alla läsare är otåliga och så
ännu mer barn.
Ett enkelt sätt att skapa identifikation är att låta ett barn spela
huvudrollen. Detta, menar författarna i Att skriva för barn, öppnar dörren för
läsaren och gör att de möts av något som känns bekant. För att så många
som möjligt ska kunna identifiera sig, tipsar boken om att i ett sammanhang
som traditionellt uppfattas som manligt låta en flicka spela huvudrollen och
vice versa.
Boken ger också en del konkreta råd i skrivandet. Dessa känner jag väl
igen från råden för lättläst information, som ju också ska kunna läsas av de
som har svårt för ord och bokstäver. Råden lyder bland annat: använd korta
ord hellre än långa, använd vanliga ord istället för ovanliga, använd många
punkter och få komman, skriv konkret och undvik passiva meningar. När det
gäller formgivningen av texten är råden följande: skriv inte för långa rader,
skriv inte med för litet text och använd ett enkelt typsnitt.
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Metod
Grundidé
Mitt läromedel kretsar runt en detektivhistoria där huvudrollen spelas av
Felicia, en liten tjej med en egen detektivbyrå.
För tillfället bor hon på hotell Citronella med sin mamma och några av
mammans arbetskamrater som är där på konferens. Problemen börjar när
Felicias halsband plötsligt försvinner. Felicia blir misstänksam och är säker
på att en tjuv har stulit det. Därför gillrar hon ett antal fällor i sitt hotellrum
och när tjuven kommer dit går han rakt i fällorna. Ledtrådarna som Felicias
fällor ger finns samlade i en låda som eleverna får ta del av. För att lösa
fallet behöver Felicia barnens hjälp.

Anpassning av idéerna
Eftersom läromedel var ett förhållandevis okänt område för mig var min idé
om ett annorlunda matematikläromedel från början ganska vag. På så sätt
kunde jag lätt anpassa mina idéer efter de teorier jag hittade i forskningen.
Det första jag bestämde mig för var att rikta in mig på lågstadieelever.
Enligt många pedagoger grundläggs inställningen till matematiken tidigt i
åldrarna. När eleverna möter en matematik som de finner svår eller alltför
abstrakt blir många avskräckta och vill överhuvudtaget inte beblanda sig
med ämnet. Ett förebyggande arbete är alltid enklare än att försöka laga
något som redan gått sönder. Ett förebyggande arbete kan dessutom
förhindra onödigt ”lidande” för de inblandade eleverna.
Ändå var det svårt att veta vilken nivå jag skulle lägga matematiken på.
Flera gånger i litteraturen konstateras att barn kan mer än vad man tror. Ofta
är det inte själva matematiken, utan symbolerna och den formella
situationen som stjälper barnens tänkande. Många pedagoger menar också
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att barnen tidigt ska få möta problem som kräver lösningar i flera steg, som
innehåller uppgifter som inte behövs eller som saknar vissa uppgifter.
”Eleverna behöver utveckla en förståelse för att matematik ofta handlar om
att ställa hypoteser som man sedan prövar” menar Ahlberg (s 230, Ahlberg
et al.).
Jag valde att utforma berättelsen runt Felicia – en tjej i elevernas egna
ålder. Detta för att eleverna enkelt skulle kunna identifiera sig med
huvudkaraktären. Jag valde en tjej framför en kille eftersom det i
undersökningar framkommit att tjejers självbild vad gäller sina
matematikkunskaper ofta är sämre än killars – en föreställning som för
övrigt inte har mycket att göra med verkligheten där tjejer och killar visar
likvärdiga resultat i matematik i skolan (Ahlberg et al.). Felicia är smart,
rolig, kaxig och modig – en tjej som eleverna förhoppningsvis ser upp till
och vill hjälpa.
Nästa problem var att fundera ut en historia. Jag skrev ner flera idéer
men fastnade till slut för en detektivhistoria. En sådan historia är spännande
– ett av de tre magiska egenskaperna för att locka barn enligt Att skriva för
barn – och kan förhoppningsvis engagera och entusiasmera eleverna. De får
också uppleva att matematiken är meningsfull – i det här sammanhanget för
att lösa fallet och fånga tjuven.
Jag bestämde mig sedan, efter att ha försäkrat mig om att det tas upp
redan i lågstadiet, för att i mitt läromedel fokusera på mätning. Mätning är
en viktig del av matematiken. Ahlberg menar att det är ett bra sätt att
använda tal i ett för eleverna meningsfullt sammanhang. Mätning innebär
också en situation där det är naturligt för barnen att prata. Malmer
konstaterar att många barn under de första skolåren saknade ord för att
jämföra exempelvis storlek. Detta har jag tagit vara på i mitt arbete. Här
måste eleverna, till exempel när de jämför skostorlek, använda ord som
större och mindre. I enlighet med Kayes råd om att först mäta med
otraditionella enheter kan eleverna i mitt läromedel istället för med
centimeter mäta skoavtrycket i tändsticksaskar, tjuvens längd kan de mäta i
broschyrer och så vidare.
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En annan viktig aspekt jag läste om var vikten av att använda alla
sinnen i undervisningen. Eleverna lär sig mer om de inte bara får läsa, utan
också till exempel höra och känna på saker. Jag ville därför undvika
plattheten som en bok eller ett häfte innebär och istället utforma ledtrådarna
som riktiga, tredimensionella saker. Jag har sedan samlat sakerna i en låda
där eleverna måste öppna locket för att ta del av ledtrådarna.
För att eleverna skulle få tillfälle att diskutera och kommunicera är
fallet tänkt att lösas i grupper. Förslagsvis får varje grupp var sin ledtråd
som de sedan redovisar för hela klassen. Först när klassen lagt ihop sina
ledtrådar kan de lösa fallet.
Undervisningen i lågstadiet är till stor del upp till läraren att anpassa.
De olika ämnena blandas ofta ihop och det är vanligt att eleverna arbetar
efter olika teman. Min matematiklåda kan lätt anpassas beroende på hur
många timmar man vill och kan lägga ner, genom att läraren väljer att hjälpa
till mer eller mindre i uppgifterna. På samma sätt kan uppgifterna anpassas
efter elevernas olika förmåga.

Presentation av fallet
För eleverna presenteras Felicia, hennes detektivbyrå och fallet genom en
digital berättelse som finns på en CD-skiva. På så sätt berättas problemet
med både ljud och bilder och talar således till flera sinnen. En längre text,
som är det vanliga sättet för ett problem att presenteras på, är för många av
eleverna i lågstadiet svårt att läsa och förstå. Jag tror att en digital
presentation redan från början gör fallet roligare för eleverna. I enlighet med
råden i Att skriva för barn har jag också ”Kasta[t] ut kroken direkt” (s 109).
Presentationen börjar med en bild med ordet ”Hjälp” och fortsätter sedan
med att Felicia säger: ”Jag behöver er hjälp.” Först därefter kommer en
förklaring och en fördjupning av situationen.
För att fallet skulle kännas trovärdigt och för att eleverna skulle kunna
identifiera sig med Felicia tyckte jag att det var viktigt att hon spelades av
en tjej som var i elevernas ålder. Då tjejen i fråga bara var åtta år hade hon
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fortfarande svårt att läsa utan att staka sig. Därför läste jag replikerna i
manuset för henne och hon fick härma. Jag rättade inte de mindre felen, utan
ville gärna att ”Felicias” egna språk skulle komma fram.
Förutom ljud innehåller presentationen även en rad fotografier av
”Felicia” i olika poser. Jag lät henne göra ett antal grimaser och liknade för
att göra presentation rolig och framhäva Felicia som en kaxig och
humoristisk tjej som eleverna kunde skratta åt och med.
I presentationen finns även en bild på Hotell Citronella som eleverna
sedan kan känna igen i tidningsartikeln om stölderna på hotellet.
I bakgrunden av presentationen ligger en passande låt, som avslutas
med uppmaningen ”Let's go.”
CD-skivan handhas av läraren och det är lätt att kopiera filen till datorn
för att flera grupper ska kunna titta på presentationen samtidigt och på olika
datorer.

Manus till presentation:
Sprakar och sedan en blinkande bild med ”HJÄLP”:
”Jag behöver eran hjälp med en grej. Jag brukar lösa mina fall själv, men det här
är lite speciellt. Jag är bara här på semester, så det är bråttom.”
”HJÄLP” försvinner. Felicia kommer blinkande in i bild.
”Jag kanske ska presentera mig förresten. Felicia.”
Felicia gör någon rolig min. Vinkar.
”Från Felicias detektivbyrå.”
Klipper in logon från detektivbyrån bredvid henne.
”Nio år.”
Nio ljus på en tårta, blåser ut (en film som försvinner till ännu en stillbild vid
sidan).
”Favoritmat, stekta nudlar.”
Klipper in favoritmaten.
”Favoritfärg, rosa.”
Pekar på sin tröja.
”Turnummer, elva.”
En elva kommer upp bredvid.
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”I alla fall.”
Alla saker försvinner. Hotellet i bakgrunden.
Allt började när mamma tvingade mig att följa med henne på konferens, bara för
att hon inte trodde jag skulle klara mig själv hemma. Så försvann mitt halsband.
Mamma trodde det var jag som slarvat bort det såklart, men jag visste att det var
nån som tagit det.
Felicia igen. Kliar sig i huvudet.
Och sen, då försvann massa grejer, från andra gäster också.
Felicia ser bekymrad ut.
Som tur var har jag fixat ledtrådar. Allt som behövs finns i lådan. Klart slut.”
Hon vinkar och tonas bort.

Material i lådan
Jag ville ha så många saker som möjligt för eleverna att fundera på i
matematiklådan, inklusive information som eleverna inte behövde för att
lösa fallet. Detta framhåller Sylwester som en viktig aspekt om den
matematik som eleverna lär sig i skolan ska kunna fungera även i vardagen;
eleverna måste kunna välja och förstå vilka uppgifter de behöver för att lösa
problemet.
Jag ville dessutom att samtliga delar av matematiklådan skulle kännas
så autentiska som möjligt för att fallet skulle bli trovärdigt. Jag har därför
stundtals hellre utformat informationen för att barnen ska känna igen
exempelvis en tidningsartikel än att anpassa språket och formgivningen till
barnens förmåga.
Anteckningarna som finns på både fotografier och post-it-lappar är
skrivna i en barnslig textad stil för att ge sken av att Felicia skrivit dem. Här
är storleken på bokstäverna relativt stor. Meningarna är korta och orden är
vardagliga och korta även dem.
Nedan beskriver jag samtliga ledtrådar som finns i lådan.
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Skostorlek:
Felicia häller ut hockeypulver på golvet i hotellrummet. Hon tar sedan ett
fotografi av tjuvens fotsteg i pulvret. För att eleverna ska ha något att
jämföra avtrycket med har Felicia placerat en tändsticksask (från Solstickan)
bredvid. En sådan tändsticksask finns tillgänglig på de flesta skolor, den ser
likadan ut och har en bestämd storlek och är därför lämplig som måttenhet.
Fotografiet (liksom övriga fotografier) är utformade som polaroidfotografier
eftersom det förklarar hur Felicia så fort kunde framkalla korten. På
fotografiet finns också en anteckning: ”Tjuvens fotavtryck.”
Se kortet i bilaga 1.
Även burken med hockeypulver finns med i lådan. Därpå finns en postit-lapp med anteckningen: ”Strö ut på golvet för skoavtryck.”
Se bilaga 2.
Det andra fotografiet visar alla gästernas skor. Kortet är taget uppifrån
för att eleverna enkelt ska kunna jämföra skornas storlek. På fotografiet
finns också anteckningar om vilkas skorna är samt vilken storlek ”mamma”
har på sina skor. På så sätt kan eleverna se om skorna är lite större, mycket
större eller mindre än ”mammas” skor.
Se bilaga 3.
För att eleverna ska kunna avgöra vilken storlek tjuven har på sina skor
kan de exempelvis be att få mäta sina lärares skor. De kan också prata med
en skoförsäljare eller söka information på Internet. Eleverna kommer snart
inse att måtten inte är exakta. Därför är de ”oskyldigas” skor klart större
eller klart mindre än de tre skor som kan passa till tjuven.

Längd
Felicia sätter upp sytrådar i dörröppningen till hotellrummet. Hon använder
en broschyr mellan varje snöre för att avståndet ska bli detsamma. När
tjuven går igenom dörren åker snörena som han nuddar ner. De enda som
sitter kvar är de som hamnar ovanför hans huvud.

22

I matematiklådan finns broschyren från hotellet. På baksidan finns med
en teckning av en dörr och snören. Där finns också en anteckning: ”Jag satte
upp snören i dörren. Jag mätte med denna mellan varje snöre. Så här:”
Broschyren är utformad som ett välkomnande från Hotell Citronella.
Här finns deras logotyp, som återfinns på hotellets utsida. Broschyren
berättar också hur många rum det finns på hotellet och de inbjuder till
frukost i matsalen där skor inte är tillåtna. På så sätt får eleverna en
förklaring till hur Felicia har kunnat ta kort på alla gästernas skor. Annars
finns här ingen information som eleverna egentligen behöver. Jag skrev ut
det hela på ett blankare, tjockare papper för att det skulle kännas som en
riktig broschyr. Språket i broschyren är inte anpassat efter elevernas nivå
men är är ändå relativt enkelt och meningarna korta. Däremot är
formgivningen svår, med täta rader och text i skrivstil. Jag bedömde att det
var viktigare att broschyren kändes autentisk än att den var lätt att läsa. Som
sagt är inte informationen heller nödvändig för att kunna lösa fallet.
Även snörena är med i lådan, med en post-it-lapp med anteckningen
som sitter på broschyren: ”Tjuven drog ner alla utom tre snören.”
Se broschyren i bilaga 4.
I lådan finns också ett tuggummipaket med en post-it-lapp: ”Perfekt att
använda som klet och klister.”
Se bilaga 5.
Där finns också en bit av ett smörgåspapper där Felicia har ritat av
tapetens blommor samt markerat hur hög tröskeln är. Hon har sedan skrivit
hur lång varje gäst är genom att säga hur många blommor personen är hög.
Se bilaga 6.
Det finns återigen tre personer som höjden stämmer in på. Däremot är
det bara två av dessa som också har den rätta skostorleken.

Hårlängd
I hotellrummet har Felicia också hittat ett hårstrå som varken är hennes eller
mammans. Detta hårstrå finns med i matematiklådan, fasttejpat på en bit
papper.
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På pappret har Felicia också målat gästernas hårlängd. Teckningen är
enkelt gjord för att lika ett barns sätt att måla.
Se bilaga 7.
Eleverna kan sedan mäta sina egna hårstrån för att se hur långt ett
hårstrå behöver vara för att räcka ner till örat eller axeln.
Återigen stämmer hårlängden in på tre personer, men nu är det bara en
som alla tre ledtrådarna stämmer in på: tjuven!

Artikel
Förutom ledtrådarna finns i lådan också en artikel om stölderna på Hotell
Citronella. För att texten skulle kännas som en riktig artikel har jag gjort en
grafisk design med rubrik, ingress och korta spalter. Även om artikeln inte
är någon ledtråd, får eleverna här veta att rummen där tjuven gått in varit
olåsta och att det måste vara någon av gästerna på hotellet som är tjuven.
För att artikeln skulle kännas som om den var hämtad från en riktig tidning
har jag även valt ett tunnare papper, jag har behandlat kanterna på arket och
färgat pappret. Jag har också skrivit andra fiktiva artiklar runt om och på
baksidan. Jag valde att skriva artikeln på ett vanligt tidningsspråk och har
inte nämnvärt förenklat ord eller uttryck och inte heller anpassat
formgivningen. För en del av eleverna kommer denna artikel att vara alltför
svår. Då kan en elev som har kommit längre i sin läsning alternativt
läraren förklara artikeln. Som jag nämnt tidigare är muntligt utbyte av
kunskap och erfarenheter, särskilt mellan elever, ofta ett bra sätt att lära.
Se artikeln i bilaga 8.

Avslutning av fallet
På CD-skivan som jag tidigare nämnt finns också en avslutning av fallet där
Felicia, om än lite motvilligt, tackar för hjälpen. Fallet får på detta sätt en
naturlig upplösning och eleverna får veta att tjuven är fasttagen. Som bevis
på detta finns också en bild på en notis från tidningen. Avslutningen är,
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precis som inledningen, utformad som en digital berättelse med ljud och
bilder. Jag har självklart låtit samma tjej spela Felicia och har fortsatt i
samma stil som inledningen
Manus till avslutningen finns i bilaga 9.

Instruktioner till läraren
På CD-skivan finns också en PDF med instruktioner till läraren, där jag
beskriver hur ledtrådarna kan användas. Jag beskriver även hur materialet
kan anpassas utefter elevernas förutsättningar. Instruktionerna är skrivna i
punktform och är uppdelade efter de olika ledtrådarna. På så sätt kan läraren
enkelt hitta vad hon eller han letar efter.
Se bilaga 10.

Lådan
Alla ledtrådar ligger i en låda. På denna låda har jag klistrat fast logotypen
från Felicias detektivbyrå.
Se bilaga 11.

Kostnad
Kostnaden för materialet i matematiklådan är svår att beräkna. Det är inga
dyra saker som finns däri: en CD-skiva, några pappet, några fotografier, ett
tuggummi-paket etc. Det skulle utan problem gå att göra matematiklådan i
ytterligare exemplar. Vissa saker skulle dock vara svårare än andra och man
skulle behöva hitta andra sätt att producera materialet på. Till exempel hade
det varit alltför tidskrävande att slipa ”tidningspappret” för hand och sedan
färga det med sot och gurkmeja. Det hade också varit svårt att skriva alla
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anteckningar för hand. Jag har heller inte tagit hänsyn till att jag inte har
rättigheterna till musiken i presentationsfilmen.
Jag ser snarare min matematiklåda som en prototyp på hur ett bättre
läromedel skulle kunna göras. Kommer man förbi de små svårigheterna ser
jag ingen orsak till att matematiklådan inte skulle kunna produceras i
ytterligare exemplar och användas ute i skolorna.
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Utprovning
Första utprovningen
Jag hade hela tiden kontinuerlig kontakt med min första utprovningsperson,
en nyexaminerad lågstadielärare från Örebro universitet. Redan tidigt, när
min matematiklåda bara var en vag idé, pratade jag med min
utprovningsperson och lät henne komma med synpunkter. Ännu medan
matematiklådan var på idéstadiet lät jag också min utprovningsperson läsa
igenom mina idéer och komma med kommentarer. Främst ville jag
kontrollera att materialet inte var för svårt eller för lätt. Min
utprovningsperson tyckte att idén var rolig och menade att det inte skulle
vara några svårigheter att anpassa materialet efter elevernas olika
förutsättningar.
Jag har sedan låtit min utprovningsperson titta på samtliga ledtrådar som
ska finnas med i lådan för att bedöma om de fungerar.

Andra utprovningen
Min andra utprovningsperson är en lärare på Mälardalens Högskolas
lärarutbildning. Hon håller bland annat i kurser om just matematik.
Innan denna utprovning hade jag hunnit skriva ut broschyren,
fotografierna och artikeln och hade på så sätt en del att visa upp. I övrigt
valde jag att berätta muntligt om min idé för att min utprovningsperson
skulle kunna komma med direkta frågor och kommentarer.
Hon tyckte att min idé var rolig och var säker på att barnen skulle
engageras av historien. Hon tyckte även att matematiken var väl anpassad
till lågstadieelever och trodde att de jämförande elementen med till exempel
tändsticksasken och skoavtrycket skulle engagera eleverna. Hon tyckte att
det var en bra idé att ledtrådarna skulle finnas rent fysiskt så att eleverna
skulle kunna plocka med dem.
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Jag ville även bekräfta att det inte var något problem rent praktiskt att
införa en liknande uppgift i lågstadiets matematikundervisning. Hon
försäkrade mig om att läraren har stor frihet och att det inte skulle vara något
problem att ägna en eller ett par veckor åt samma uppgift. Hon påpekade
också att man ofta blandade in flera olika ämnen i samma lektion. Min
matematiklåda innehåller inte bara matematik, utan även svenska och kan
lätt byggas ut till att även innehålla till exempel biologi.
Däremot ifrågasatte hon hur enkelt det skulle bli att kopiera
matematiklådan i flera exemplar och vad kostnaden i så fall skulle bli för
detta.
Från min andra utprovningsperson fick jag även en rad tips om hur man
bör utforma texten
för att den ska passa barn mellan 7 och 10 år. Korta ord, korta meningar,
enkla typsnitt och stor punktstorlek var några av råden hon gav. Även om
min matematiklåda inte innehåller särskilt mycket text, var detta råd som jag
enkelt kunde ta till mig.

Utprovning på målgruppen
Jag tog kontakt med en skola i Mariestad för att prova ut min
matematiklåda. En lärare från en tredjeklass hörde av sig och jag bad henne
plocka ut fem elever.
De elever som hjälpte mig under utprovningen var medvetet en
blandning av personer: en tjej och en kille som var de bästa på matte i
klassen, en tjej som hade svårt för matte, en kille som hade svårt för
svenskan och till sist en tjej som varken hade svårt eller lätt för ämnet.
Jag valde att göra min utprovning som en observation. Jag ställde alltså inga
direkta frågor till eleverna, utan observerade istället hur de gick till väga och
vad de sa till varandra. Jag hade ett block tillgängligt, men antecknade det
mesta ur minnet direkt efter utprovningen. Anledningen till att jag valde
denna typ av utprovning var att det skulle ta alltför lång tid att göra någon
form av enkät och att jag dessutom var rädd att barnen skulle vara för unga
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för att kunna ge något konstruktivt svar på frågor som ”vad var det du inte
förstod”, eller vara alltför snälla om jag ställde frågor som ”hur skulle du
jämföra mattelådan med de vanliga mattelektionerna?”.
Min utprovning berättar inte om eleverna lär sig bättre av min mattelåda
än av de traditionella lektionerna. Den berättar heller inte om de utvecklar
sin kreativitet. De frågorna är alltför stora och kräver att man följer eleverna
under en längre tid.
Det jag istället ville få svar på under min utprovning var om eleverna
skulle förstå uppgifterna och om de skulle tycka att uppgiften var rolig.
En nackdel med utprovningen som den utfördes var att jag inte hade
någon lärare tillgänglig, utan själv fick ta den rollen. Jag är dessutom inte
van vid att hantera barn i den här åldern och stämningen blev stundtals lite
väl livlig för att fungera i ett klassrum.
Det är också svårt att säga hur mycket av elevernas uppspelthet som
berodde på närvaron av en ny person och hur mycket som berodde på att de
engagerade sig i fallet. Jag tror dock att deras uppmärksamhet skulle varit
riktad mer mot mig än mot ledtrådarna än vad som var fallet om jag var
orsaken till deras uppspelthet.
Orsaken till avsaknaden av lärare var helt enkelt att läraren var tvungen
att ta hand om resten av sin klass.
En annan svaghet med min utprovning var bristen på tid. Med enbart en
timma kände jag mig från början ganska stressad och tenderade att snabbt
ge eleverna ledtrådar. Det fanns heller inga möjligheter för eleverna att
utveckla uppgiften; att till exempel jämföra skoavtrycket med sina egna
fötter.
Jag och de fem utvalde eleverna gick till ett samlingsrum. Jag började med
att samla alla runt datorn för att de skulle få se den korta filmen där Felicia
presenterar sig. De lyssnade uppmärksammat och log åt Felicias fula miner.
”En gång till” bad de att få titta på filmen.
Sedan tog jag fram lådan som Felicia refererat till och lät dem rota i den.
”Får vi!” var den spontana reaktionen.
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De ville titta på alla saker samtidigt, och jag delade upp de fem i två
grupper. En grupp började med skoavtrycket. Först mätte de bara avtrycket
och tändsticksasken på fotografiet, vilket överraskade mig, inte minst
eftersom det var en av de ”duktigaste” eleverna som gjorde så. Jag var
tvungen att föreslå att man skulle mäta med hjälp av den lilla
tändsticksasken. De höll då fotot mot ett fönster och målade av
tändsticksasken, klippte ut den och mätte hur många askar skoavtrycket var.
De målade sedan upp ett fotavtryck i riktig skala med hjälp av den riktiga
asken. Vi jämförde sedan med min sko och kom fram till att avtrycket var
lite mindre än min storlek 40. De målade sedan av mammans sko mot
fönsterrutan och klippte ut skorna. Eftersom mammans var storlek 38 letade
de efter skor som var lite större och kom ganska snabbt fram till vilka
skoavtryck som kunde vara tjuvens.
”Så här brukar säkert polisen göra” var den ivriga kommentaren.
Hade eleverna haft mer tid hade de troligtvis inte behövt lika mycket
hjälp. De skulle också kunna ha jämfört skoavtrycket med fler skor, och mer
säkert kommit fram till att tjuven hade storlek 39.
Ledtråden med hårstrået gick snabbare. Efter att ha mätt det med linjal satte
en av pojkarna det helt enkelt mot sitt eget huvud och kom fram till att det
nådde strax nedanför hakan vilket ledde fram till tre möjliga tjuvar. Petra
och Karl var nu de misstänkta, men eleverna hade redan bestämt sig:
”Det är Petra, det är Petra!” utropade de.
Den ledtråden som verkade svårast var tjuvens längd. Först verkade de inte
alls förstå hur snörena som Felicia satt upp i dörröppningen hörde ihop med
den målade tapeten. Här verkade också den duktiga tjejen tröttna.
”Jag fattar inte” konstaterade hon.
Men när jag bad henne titta en gång till på snörena så förstod hon plötsligt.
”Men då kan vi ju kolla hur lång tjuven är!”
Eftersom snörena tyvärr var hoptrasslade tog den andra gruppen vid och
mätte med linjal hur hög en blomma var på tapeten. De tog hjälp av pojken
som hade bäst koll på multiplikationstabellen för att räkna ut hur långa
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hotellets besökare var. Snörena ville dessvärre inte sära på sig. Kanske
skulle man kunna ha valt en annan sorts snören som inte trasslar ihop sig
lika lätt. Nu fick jag istället berätta hur många snören det var.
Här var lektionen slut och eleverna hann inte räkna ut hur lång tjuven
var. Läraren bad mig att avsluta det hela eftersom eleverna skulle vidare och
hon skulle låsa, och jag valde då att de sista minuterna visa
avslutningsvideon.
Även de saker jag stoppat i lådan som inte utgjorde ledtrådar tog
eleverna upp för att läsa och titta på. På tidningsartikeln jag skrivit
reagerade till exempel en av pojkarna:
”Har det hänt på riktigt!”
Sammanfattningsvis kunde jag konstatera att drygt en timme var alldeles för
kort tid för att eleverna skulle ha en chans att själva utveckla ledtrådarna.
Grupper på cirka fem var lagom; med mer tid skulle man slippa dela upp
ledtrådarna, vilket var svårt eftersom eleverna gärna ville prova att lösa alla
de olika delarna.
Av min utprovning kunde jag konstatera att ledtrådarna fungerade och att
eleverna med deras hjälp hittade ”rätt” tjuv. Jag kunde också konstatera att
sättet att arbeta på, där någon enda rätta lösning inte fanns, var en ovanlig
situation för eleverna. Den spontana reaktionen då jag bad dem att ta med
linjaler var att helt enkelt mäta det de såg på fotografierna. Att tänka efter
och fundera på hur man skulle lösa problemen verkade inte vara ett vanlig
sätt att arbeta. Vad jag kunde se av min utprovning berodde inte detta på att
barnen inte var tillräckligt finurliga eller kreativa, utan helt enkelt på ovana.
När jag gav ledtrådar förstod eleverna dock och fortsatte självständigt.
Glädjande nog kunde jag tydligt se att eleverna hade roligt medan de
löste fallet. De agerade väldigt ivrigt och engagerat.
Det skulle vara intressant att se vad Felicias mattelåda och fler läromedel
i samma stil kunde innebära för elevernas kreativitet och lust till att lära;
men som jag redan sagt hinns inte detta med under mitt arbete.
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Diskussion och reflexion
Läromedel är ett av de första informationsmaterial som möter barn. Det
påverkar hur de uppfattar kunskap och det påverkar deras lust till fortsatt
lärande. Därför är det av största vikt att informationen utformas på ett bra
sätt. Om eleverna från början ser på lärande som ett nödvändigt ont, riskerar
detta synsätt att påverka dem hela livet ut.
Jag anser att lusten att lära är det viktigaste man kan lära ut i skolan.
Det är en kunskap som aldrig glöms bort och som aldrig blir omodern.
Därför är det viktigt att barnen inte bara förstår och löser sina skoluppgifter,
utan också att de finner lärandet utvecklande, engagerande och
entusiasmerande.
Av de sex riktlinjer jag skapat min matematiklåda efter är det
kreativiteten jag brinner mest för. Utan kreativitet hade människan utan
tvekan varit utdöd för längesedan: vi hade aldrig uppfunnit hjulet, vi hade
aldrig skapat eld, vi hade aldrig ens börjat prata. Kreativiteten är
grundläggande för vår överlevnad och det som skiljer oss från datorerna.
Ändå uppmuntras kreativiteten alltför sällan. Min egen erfarenhet av skolan
är att man inte förrän i högskolan på allvar har efterfrågat min kreativa
läggning. Plötsligt skulle man ifrågasätta och tänka själv, komma med egna
lösningar och jämföra olika teorier för att värdera dem. Att plötsligt, efter
tolv år av skola, vara tvungen att förändra sitt sätt att tänka var säkert
nyttigt. Men jag kan inte låta bli att undra varför denna kunskap inte har
värderats högre tidigare. Som Einstein uttrycker det: ”När jag rannsakar mig
själv och mitt sätt att tänka kommer jag till slutsatsen att fantasins gåva har
betytt mer för mig än min förmåga att absorbera faktisk kunskap.”
Kreativitet ger dessutom inte bara nya uppfinningar och utveckling;
jag är säker på att det är kreativitet som gör att vi har möjlighet att
ifrågasätta budskap från såväl reklam som politiker. På så sätt är kreativitet
även en förutsättning för en fungerande demokrati.
En stor del av riktlinjerna jag följt syftar till att helt enkelt göra
läromedlen roligare. Det är ingen överraskning att det är när eleverna tycker
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om att lära som de lär bäst. Om man kan utforma läromedel som är
intressanta och underhållande, ser jag ingen anledning att hålla fast vid
något annat. Det tål faktiskt att både påpekas och upprepas: det är aldrig fel
att ha roligt.

Tack till
Linnea Bruneflod, Kia, Taru Nurmela och Eva Axdorph. Lena Torstenfelt
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Bilaga 5
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Bilaga 8

Bilaga 9
Manus, avslutning:
Felicia hoppar? Sträcker armarna i luften. Hon har lyckats!
”Vi löste det!”
Fyrverkerier bredvid, tillsammans med ljud.
”Mest jag då, jag hade nog klarat det ändå, men det hade tagit himla mycket
mer tid.”
Notis från tidningen: Stölden på Citronella uppklarad.
”Ja, jag ville bara säga tack. Så tack.”
Fortsatte fyrverkerier.
”Klart slut.”
Tonas ut.
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