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Syftet med detta utvecklingsarbete är att utforma och utvärdera en 
lektionsserie för att se om det är möjligt att lära geometri med hjälp av 
konkret material och vardagsnära matematik, för elever i åldern 8-9-år. 
För att utforma och utvärdera utvecklingsarbetet har intervjuer använts 
som metod. I arbetet planerades och genomfördes fyra temadagar 
tillsammans med 13 elever där varje lektionstillfälle hade fokus på ett 
område inom geometri. Genomförandet visar att arbetet med konkret 
och vardagsnära matematik inte behöver vara invecklat utan är fullt av 
möjligheter. Intervjuerna visar också att det är lustfyllt för eleverna och 
de visar stort engagemang och intresse för uppgiften. Slutsatsen är att 
man med hjälp av konkret material och vardagsnära matematik kan öka 
lusten för att lära geometri i, alla fall beträffande studiens elevgrupp. 
Vidare framförs att detta arbetssätt är mångsidigt, lustfyllt och inte 
kräver ett bestämt material.  
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1. Inledning 

Undersökningen TIMSS (Skolverket, 2007) som är en internationell studie som 
undersöker elevers kunskap inom ämnet matematik och NO, visar att elever i 9-10 
årsåldern själva upplever matematiken som positiv. Men vi har utifrån erfarenhet 
genom vår tidigare praktik fått uppfattningen om att det är tvärtom, eleverna tappar 
väldigt fort koncentrationen och glöden till matematikuppgifterna. Vi tror att 
anledningen till att eleverna tappar koncentrationen kan bero på att eleverna inte får 
chans att lära in matematiken på djupet genom att de sällan medvetet får möta den i 
praktiken. På grund av att TIMSS studie skiljer sig från våra erfarenheter fick vi upp 
intresset för det här området och vill nu undersöka om och hur man kan öka lusten 
för matematik. Vi anser också att det är viktigt att öka lusten till matematik på grund 
av att det är en stor del av vårt samhälle och den vardag vi lever i. 
 
I kursplanen för ämnet matematik (Skolverket, 2011a) står det att ett syfte med 
matematikundervisningen är att koppla den till användningen i vardagen, vilket vi 
när vi varit ute på fältet sett väldigt lite utav. Genom detta arbete hoppas vi kunna 
inspirera andra lärare till att arbeta på ett mer konkret och vardagsnära sätt. Vi är 
också medvetna om det som Malmer (1990) beskriver, att det är många pedagoger 
som upplever detta arbetssätt som skrämmande och okänd mark. Vi vill därför 
betona vikten av att våga prova och inte hämmas av tanken att eleverna inte kommer 
att lära sig något bara för att arbetsmetoderna är nya. Det vi tycker är det fina med 
arbetet med vardagsnära matematik och konkret material är att vi upplever att 
eleverna alltid fastnar för något och lär sig någonting. Vi tror att med hjälp av mer 
konkret material och genom vardagsnära matematik kan man öka lusten för 
matematik hos eleverna, genom att till exempel vid introduktion av nya moment 
använda sig av konkreta exempel. Vi vill också få eleverna medvetna om att 
matematik inte enbart är något som sker inne i klassrummet.  
 
Vi båda har under vår utbildning intresserat oss mer för ett område inom 
matematiken, nämligen geometri. Vi anser att geometri är ett tacksamt ämne att 
jobba med då det finns mycket där som kan relateras till vardagen och ämnet 
uppmuntrar också till konkreta arbetsmetoder och laborationer. Vår idé med detta 
utvecklingsarbete är därför att undersöka om och hur man kan öka lusten för 
matematik inom området geometri med hjälp av vardagsnära matematik och konkret 
material. Då vi båda haft vår sista praktik i en tredjeklass, väljer vi att göra 
undersökningen på en elevgrupp med 8-9åringar. Vi kommer att utveckla en 
lektionsserie på fyra temadagar där vi med hjälp av vardagsnära och konkret material 
skapar lektioner kring området geometri. Vi hoppas att detta utvecklingsarbete 
kommer att inspirera elever och lärare till att arbeta vidare och vilja möta nya 
utmaningar och hela tiden vilja utvecklas inom matematiken. 

2. Syfte 
Syftet med utvecklingsarbetet är att utforma och utvärdera en lektionsserie för en 
elevgrupp med elever i åldrarna 8-9 år inom arbetsområdet geometri. Denna 
lektionsserie syftar till att hos eleverna öka lusten till att lära geometri med hjälp av 
konkret material och vardagsnära matematik.   
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3. Teori 
Under denna rubrik kommer olika definitioner av ”lust till att lära” att beskrivas och 
även vad som kan menas med konkret material samt vardagsnära matematik. Hur 
dessa begrepp definieras i detta examensarbete redovisas också.  

3.1 Vad menas med "lust till att lära"? 

 
Skolverket (2002) skriver att det inte är helt enkelt att definiera begreppet ”lust till 
att lära”, men de har via forskning och erfarenhet i praktik kommit fram till att en 
definition är när man får kunskap genom att använda sig av kropp och själ. En annan 
definition menar Skolverket kan vara när man får en aha- upplevelse, men 
gemensamt för de flesta är att det är när man både får känna och tänka. Skolverket 
nämner även att lust är kroppslig lycka och glädje, både emotionellt och intellektuellt. 
Lust till att lära är nyfikenhet kopplat till fantasi och upptäckariver, både individuellt 
eller där man tillsammans i grupp producerar kunskap.  
 
Enligt Kullberg (2004) kan ”lust till att lära” kännetecknas av flera faktorer som till 
exempel glädje över att känna att man kan något, ett starkt personligt intresse, att få 
arbete med det man kan och sedan utveckla det, att få bygga upp och hålla kvar ett 
självförtroende och till sist att vara stolt över att kunna lära sig.  Kullberg menar 
också att i en lustfylld undervisning har läraren som utgångspunkt i sin planering för 
undervisningen, utgått från sina elevers tidigare erfarenheter och förutsättningar.   
 
Malmer (1999) skriver att elever lär sig saker mycket lättare om de samtidigt tycker 
att det är lustfyllt. Hon menar att laborativa övningar är att eleverna får skapa egna 
lösningsstrategier på uppgifterna och att man genom det lösgör tänkandet. Att 
eleverna får sitta och ”plocka” och röra vid materialet de arbetar med menar hon är 
ett sätt att se på hur man kan öka lusten till att lära. 
 
Gemensamt för alla författare och även för denna rapport är att begreppet ”lust till att 
lära” inte är helt enkelt att definiera. I denna rapport anses det centrala för begreppet 
”lust till att lära” vara att man inte enbart använder den intellektuella sidan utan hela 
kroppen. Precis som Malmer (1999) skriver bygger rapporten på att lusten hos 
eleverna ökar när de får arbeta med konkret material och därmed lösgöra sitt 
tänkande. I rapporten lyfts också att elevernas erfarenheter och intressen är 
grundläggande för deras lust.  

3.2 Vad menas med konkret material och vardagsnära matematik? 

 
Konkret material är inte ett särskilt studiemedel eller något bestämt material, utan 
det är ett arbetssätt menar Molander, Hedberg, Bucht, Wejdmark och Lättman- 
Masch, (2009). Rydstedt och Trygg (2005) skriver att det inte är specifika material 
utan att det ofta handlar om hur man använder sig av det som finns, till exempel att 
man som pedagog i undervisningen ställer utmanande frågor och hela tiden ansvarar 
för att det förs en diskussion under arbetets gång.  
 
Rydstedt och Trygg (2005) menar att det är viktigt att det laborativa materialet inte 
enbart ses som en ”rolig grej” utan som ett komplement under hela 
matematikundervisningens gång. Detta för att eleverna inte ska få uppfattningen av 
att de laborativa övningarna inte har något samband med den ”riktiga” 
matematikundervisningen.  
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Kruse (2010) anser däremot att vilket material läraren väljer att använda är av 
betydelse, detta för att varje elev måste ha ett material som passar dem. Hon anser att 
det är viktigt att eleverna kan använda materialet och experimentera med det själva. 
Vidare menar författaren att det är av stor betydelse att man under arbetets gång för 
diskussioner tillsammans i klassrummet för att synliggöra processen. Slutligen 
betonar även Malmer (1999) att det vid undervisning med konkret material är viktigt 
att materialet är väl genomtänkt och anpassat efter elevernas olika behov för att 
uppnå bästa resultat.  
 
Likaså har några av de stora pedagogerna tankar kring detta med laborativa 
arbetssätt. Bland annat John Dewey som myntade begreppet ”learning by doing” och 
ansåg att kunskap och handling hade ett nära samspel.  Lev S. Vygotskij var mycket 
övertygad om att samspelet mellan människor i en aktiv process var avgörande för 
inlärningen, där eleven inte enbart kan sitta och bli matade med kunskap utan själv 
måste vara aktivt deltagande (Molandet et al., 2009).  
 
I denna rapport utgår vi ifrån Molander et al. (2009) som menar att konkret material 
handlar om ett arbetssätt och inte något bestämt material. Vidare instämmer vi med 
Rydsted och Trygg (2005) som menar att det handlar om hur man använder ett visst 
material. Gemensamt för Rydstedt och Trygg (2005) och Kruse (2010) är att de 
betonar vikten av att det under arbetets gång med konkret material och vardagsnära 
matematik hela tiden förs en diskussion kring lärprocessen, även detta används som 
utgångspunkt av definitionen av dessa begrepp i rapporten.  

4. Litteraturgenomgång 
Under denna rubrik skrivs olika synsätt på den konkreta matematiken, dess fördelar 
och hur litteraturen framhåller att man kan arbeta med detta. Även riktlinjer kopplat 
till detta arbetssätt utifrån några av den svenska skolans styrdokument kommer att 
nämnas. Detta eftersom styrdokumenten är något man som yrkesverksam lärare är 
skyldig att följa och därför måste beakta.    

4.1 Vad främjar arbetet med konkret matematik? 

 
Att ibland flytta undervisningen från klassrummet och engagera sig i mer praktisk 
matematik, som mattelekar eller problemlösning i grupp, är enligt Molander et al. 
(2009) främjande för inlärningsprocessen. De menar att då alla elever är olika 
kommer fler elever vid en bredare undervisningsform hitta sitt sätt att lära och även 
fler kommer att tycka att matematik är roligt. Även Malmer (1999) delar detta synsätt 
och menar att olika uttrycksformer speciellt främjar elever med brister inom något 
område. Med olika uttrycksformer menar Malmer att alla elever kan få utlopp för sin 
kunskap och kreativitet på det sätt de behärskar bäst.     
 
Molander et al. (2009) menar att det är när man får arbeta med hela sig, med tidigare 
erfarenheter som bakgrund och dessutom göra det tillsammans med andra, som 
större gemenskap skapas. Det genererar även i ett större engagemang kring uppgiften 
och det eleverna gjort kommer de också ofta ihåg betydligt längre än de gör vid 
läroboksbunden undervisning. Detta instämmer även Malmer (1999) i, att rörelsen i 
det laborativa arbetet har en positiv och frigörande verkan på elevernas tänkande.   
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Vidare anser Molander et al. (2009) att det ibland är nyttigt att flytta undervisningen 
från klassrummet så att eleverna får använda hela kroppen och alla sinnen. Detta 
menar dem i sin tur kommer leda till att allt fler elever hittar sitt sätt att lära sig på. 
Att dessutom inkludera rörliga övningar i undervisningen kommer också öka 
koncentrationen i det stillasittande arbetet. 
 
Malmer (1999) menar att man ökar lusten för matematik, inte minst för elever med 
matematiksvårigheter, med hjälp av konkretion. Författaren påstår också att det är 
många elever som uppfattar matematiken som svår och tråkig, speciellt elever med 
matematiksvårigheter. Men när de får uppgifter som grundar sig på en kombination 
av hand och öga och när de får diskutera det de ser och gör, blir förutsättningarna för 
begreppsbildningen mycket större. Tiden eleverna orkar koncentrera sig blir också 
längre vid arbete med sådana uppgifter, skriver Malmer. Genom att använda flera av 
sina sinnen i arbetet kan man gå från det konkreta till det abstrakta för att på så sätt 
få en djup kunskap redan från början. Malmer menar också att många elever får en 
tydlig förståelse och en aha -upplevelse när de under övningens gång ser olika 
samband, vilket de ofta inte kommer till insikt om genom språklig förklaring. Även 
Molandet et al. (1999) förespråkar laborativa arbetsmetoder. De menar att ett 
kreativt arbetssätt ger eleverna möjlighet att se matematiken inte enbart som något 
som sker innanför skolans stängda dörrar, utan att den finns i trädgården, i skogen 
och i hela samhället. 
 
Berggren och Lindroth (2004) påpekar att arbete med konkret material och 
vardagsnära matematik väcker elevernas intresse, de blir ivriga och nyfikna. De anser 
också att man bör låta eleverna få vara kreativa och till en början få titta på materialet 
och bekanta sig med det, vilket sedan underlättar arbetet under de mer organiserade 
formerna. Vidare skriver Berggren och Lindroth att arbete med konkret material 
erbjuder utmaningar på elevernas nivå. Man har då möjligheten att anpassa 
uppgifterna efter varje individ, och uppgifterna kan sedan regleras beroende på hur 
långt eleverna kommit i sin inlärningsprocess.  
 
Weissenrieder (2008) menar att konkretion har en positiv påverkan på människan, 
både vad gäller personlighetsutveckling och kunskapsutveckling. Hon menar 
däribland att det konkreta ökar lusten till lärande genom att det blir möjligt att ta till 
sig kunskap på ett sätt man kanske inte tidigare stött på. Då man varken har några 
positiva eller negativa förväntningar på materialet eller slutsatsen. Weissenrieder ser 
också att relationen mellan lärare och elev, som hon ser som en av de viktigaste 
faktorerna i en kunskapssituation, kommer till uttryck betydligt bättre i arbetet med 
det konkreta, där en tillit mellan parterna växer fram genom samspel och dialog. 
 
Emanuelsson, Johansson och Ryding (2007) anser att arbete med det konkreta 
befäster kunskapen mer och ökar chansen för eleven att komma ihåg det inlärda en 
längre tid. Vidare påpekar Emanuelsson et al. att inlärning är en kreativ process 
vilket de inte anser att undervisning styrd av en lärobok är.  Plats för undantag måste 
göras för att skapa en aktiv kreativ process. Emanuelsson et al. menar att arbete med 
det kreativa och konkreta måste låtas ta tid, där eleverna tillåts lära känna 
arbetssättet för att det ska främja undervisningen och elevernas inlärning.  
 



7 
 

4.2 Hur kan man inom matematiken arbeta med konkret material och 

vardagsnära matematik? 

 
Berggren och Lindroth (2004) skriver att arbetet med konkret material och 
vardagsnära matematik leder till glädje och gör matematiken roligare. Att arbeta 
konkret hjälper eleverna att tillägna sig kunskap genom kommunikation, laboration, 
diskussion och reflektion. Berggren och Lindroth ser konkretion som olika faser, där 
man i kommunikationsfasen pratar i grupp eller i helklass om förutsättningar till 
uppgiften och tar bland annat upp frågor om vilka metoder som kan vara 
användbara. I den laborativa fasen testar man på det konkreta materialet, provar 
olika metoder och ser om man kan hitta olika vägar till att lösa problemet. Utifrån det 
skapas en diskussion där eleverna berättar om sina lösningar för övriga i klassen. En 
diskussion har många syften enligt Berggren och Lindroth, bland annat att eleverna 
ska se att det finns flera lösningar på ett och samma problem och även tid för 
reflektion, det kan vara efter ett arbetspass eller efter ett längre tema. Det avslutas 
med en gemensam sammanfattning om de områden de har lyft inom arbetet med 
detta konkreta material. Därefter får eleverna enskilt skriva ned vad de har arbetat 
med och vad de har lärt sig. Vad var roligt, lätt och svårt? Glöden och motivationen 
till att lära sig mer inom matematiken finns kvar längre genom att arbeta på detta 
sätt, menar Berggren och Lindroth.    
  
Doverborg et al. (2008) påpekar betydelsen av att elever ska få möta matematiken i 
meningsfulla och vardagsnära sammanhang. Att baka pepparkakor är ett exempel på 
där eleverna får möjlighet att utveckla sitt matematiktänkande. Doverborg et al. 
(2008) menar att eleverna då får öva på längd, storlek, antal, former, mönster och 
lägesord. Vidare menar de att bakning är ett tillfälle som innehåller mycket 
matematik, man kan på ett bra och lätt sätt vidareutveckla detta, med dokumentation 
kopplat till statistik. Eleverna får här samla och analysera sina erfarenheter i ett 
vardagsnära sammanhang.    
 
Vidare betonar Doverborg et al. (2008) att former och mönster finns överallt i vår 
omgivning. Vi lever i en värld där former, mönster och volymer påverkar våra liv. Det 
finns alltså inom detta område mycket att koppla till vardagsnära matematik. 
Naturen är rik på mönster, så ett exempel på konkret och vardagsnära matematik är 
att ta med elevgruppen ut och undersöka vilka mönster som finns, menar Doverborg 
et al. Det kan vara lövens symmetriska former, snöflingornas alla olika mönster, samt 
kottar, kvistar och stenar. Författarna menar att eleverna genom att arbeta med 
matematik på detta sätt blir mer intresserade och utmanade i sitt tänkande inom 
matematiken.  

4.3 Vad säger läroplanen, samt kursplanen i matematik om konkret 

material och vardagsnära matematik? 

 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet [Lgr11] (Skolverket, 
2011b) står det att skapande arbete är en väsentlig del i lärandet och det står som ett 
av skolans uppdrag att skapa situationer där skapande och lek får utrymme i 
elevernas aktiva lärande och att skolan ska ge alla elever möjligheten till daglig fysisk 
aktivitet. Vidare kan man i Lgr11 (Skolverket, 2011b) läsa att undervisningen ska ge 
det praktiska, sinneliga och estetiska samma utrymme som det intellektuella. 
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Att främja lärande där eleven får möjlighet att inhämta och utveckla kunskaper på ett 
stimulerande sätt är också ett av skolans uppdrag. Enligt Lgr11 (Skolverket, 2011a) 
bör man också låta eleverna möta olika typer av kunskap och där eleverna ges 
möjlighet att i den dagliga undervisningen pröva, utveckla och uppleva olika 
uttrycksformer, som till exempel drama, skapande bild och musicerande. 
Att skolan erbjuder eleverna att inhämta och befästa den kunskap som är nödvändig 
för att delta i samhället som en god medborgare och individ, anses av Skolverket 
(2011a) vara ett av skolans mål och riktlinjer.  Ett annat mål för skolan är att ansvara 
för att varje elev har den kunskap av matematiskt tänkande att den kan använda det i 
vardagslivet.  
 
I kursplanen för matematik i grundskolan kan man även läsa om konkret material 
(Skolverket, 2011a). Bland annat kan man läsa att matematik är en kreativ aktivitet 
som är sammankopplad med den samhälleliga och sociala utvecklingen. 
Matematikundervisningen har som syfte att ge eleverna kunskap om matematikens 
användning i vardagen, både för att kunna tolka och för att kunna kommunicera 
matematik, men även för att uppmärksamma dess begränsningar, betydelse och 
användning i vardagen.  

5. Metod  
Under denna rubrik beskrivs det hur vårt utvecklingsarbete är uppbyggt. Vi kommer 
att nämna vilken datainsamlingsmetod vi valt och varför. Dessutom tas det upp 
vilken typ av grupp vi arbetat med och även genomförandet av lektionerna kommer 
att beskrivas. 

5.1 Datainsamlingsmetod 

 
Vårt utvecklingsarbete, som har fokus på elevers lust till matematik i området 
geometri går ut på att planera och genomföra fyra temadagar. För att utveckla och 
utvärdera utvecklingsarbetet har intervjuer valts som verktyg. Varför just intervjuer 
användes, i stället för att göra en enkät eller observation, var precis som Stukát 
(2005) också anser, för att lättare kunna uppfatta om eleverna förstått frågan som 
den var tänkt. Valet av denna metod beror också på att vi instämmer med Denscombe 
(2000) som menar att intervjuerna ger mer djupgående svar då intervjuaren, vid 
kortfattade svar av eleverna, har möjligheten att ställa följdfrågor.   
 
Utvecklingsarbetet inleddes ute på partnerskolan med att låta fyra av de 13 eleverna 
som deltog i studien få svara på ett antal frågor. Patel och Davidson (2003) beskriver 
en så kallad ostrukturerad intervju där frågorna inte har några fasta svarsalternativ 
och intervjuaren utgår från ett antal huvudfrågor. Vi använde oss av en ostrukturerad 
intervju, som enligt Stukát (2005), kan kännas tryggt, då man använder ett antal 
huvudfrågor som stöd (se bilaga 2), samtidigt som ett så naturligt samtal som möjligt 
med eleverna kan framkallas. Intervjuerna skedde med en elev i taget och frågorna 
handlade om hur de uppfattar matematiken. Svaren från intervjun användes som 
informationskälla i planerandet och utvärderandet av lektionsserien.  Precis som 
Denscombe (2000), anser är denna metod mycket effektiv vid sökandet av den 
information vi är ute efter, för att då få informationen direkt från källan.  
 
Intervjuerna ägde rum i skolan, en plats där eleverna känner igen sig. Detta för att 
eleverna skulle känna sig så trygga som möjligt så att den faktorn inte skulle spela in 
på svaret på frågorna. Miljöns påverkan på svaret vid en intervju är något som Stukát 
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(2005) också betonar. Intervjuerna spelades in och har transkriberats. Intervjuerna 
transkriberades just för att då finns möjligheten att analysera och jämföra svaren på 
ett djupare plan, något som Stukát rekommenderar.  
 
Intervjuerna genomförde vi tillsammans för att, precis som Stukát (2005), ses det 
som en fördel då det kan uppmärksammas mycket mer än om vi hade gjort dem 
enskilt. Utvecklingsarbetet avslutades med att intervjua samma fyra elever som i 
början. Varför samma elever valdes var för att den tidigare erfarenheten kan variera, 
vilket i sin tur kan påverka svaren. Denna gång syftade huvudfrågorna kring hur 
eleverna hade upplevt våra lektioner och vad de lärt sig under dessa tillfällen.  

5.2 Urval 

 
Utvecklingsarbetet genomfördes på en kommunal skola som har årskurserna F-5. 
Lektionerna genomfördes i årskurs 3 med en elevgrupp på 13 elever, som är en del av 
en större klass. Anledningen till att just denna elevgrupp blev utvald var på grund av 
att en av oss redan hade en etablerad kontakt med dessa elever. På så sätt var det 
lättare för oss att kunna lägga uppgifterna på elevernas nivå och anpassa efter varje 
individ, vilket också enligt Kullberg (2004) är en förutsättning för att eleverna ska 
kunna känna lust till att lära.  
 
Antalet pojkar i gruppen var åtta stycken och antalet flickor var fem stycken. Tre av 
eleverna har annat modersmål än svenska och två av eleverna i gruppen gick två 
gånger i veckan till specialpedagogen för att få stöd i matematiken. De övriga 
eleverna låg på ungefär samma nivå kunskapsmässigt och de förväntas uppnå målen i 
matematik. 
 
Vi valde att intervju fyra stycken elever och två av de eleverna har 
matematiksvårigheter. De andra två eleverna förväntas uppnå målen i matematik. 
Malmer (1999) anser att detta arbetssätt, som även vi valt att jobba med, ska vara 
främjande för alla elever, även för eleverna med matematiksvårigheter. Det är just 
därför vi valt ut eleverna på detta sätt, för att vi ville se om det i resultatet blev någon 
skillnad beroende på de förkunskaper eleverna hade.  
 

5.3 Genomförande  

 
Till att börja med bestämde vi oss för att under fyra dagar ha en lektion om dagen på 
ca 1-2 timmar för att för eleverna belysa områdena geometriska former, mätenheter, 
lägesord, samt volym. Vi valde att dela upp arbetet under några fler dagar för att det 
annars kan bli för mycket för eleverna att ta in under samma dag. 
 
Innan vi startade upp utvecklingsarbetet ute på skolan skickade vi ut ett missivbrev 
(se bilaga 1) till vårdnadshavarna för godkännande av deras barns medverkan i 
undersökningen. Det första vi gjorde ute på partnerskolan var att genomföra de 
planerade intervjuerna med stöd i ett antal huvudfrågor (se bilaga 2) med fyra elever, 
där svaren från dessa intervjuer delvis skulle ligga till grund för våra kommande 
lektioner.  
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En fråga vi ställde till eleverna vid det första intervjutillfället var; Om du fick 
bestämma en mattelektion, vad skulle du göra då? Vid det första tillfället fick vi svar 
som: 
 

 Elev 2: ”Räkna plus och minus” 

 Elev 3: ”Skriva upp tal på ett papper” 

 Elev 4: ”Räkna i matteboken” 

Dessa svar är alltså till viss del kopplade till en läroboksbunden undervisning. 
Eleverna gav inga utförligare svar kring denna fråga och ingen av de intervjuade 
eleverna kopplande matematikundervisningen till vardagen. Delvis utifrån dessa svar 
planerade vi undervisningen. Eftersom deras uppfattning om matematik inte var 
kopplad till något konkret, ville vi därför lyfta detta i vår lektionsserie.  
 
I vårt genomförande av lektionerna valde vi att utgå från elevernas svar från 
intervjuerna men också från kursplanen i matematik (Skolverket, 2011a), där vi 
tittade på målen i geometri för åk 3, för att komma fram till vilka områden vi ville 
arbeta med. Anledningen till detta upplägg var att vi ville följa det upplägg som finns i 
skolans verksamhet men också för att vi ville vara helt säkra på att det vi gjorde var 
relevant för eleverna, och att vi där förhoppningsvis skulle möta dem i deras nära 
utvecklingszon. Därför kommer vi i beskrivningen av genomförandet av våra 
lektioner inleda varje lektionstillfälle med ett citat ifrån kursplanen, detta citat är då 
den del av kursplanen för matematik (Skolverket, 2011a) vi haft som grund i vår 
planering för just det lektionstillfället. Vidare tog vi även stöd i litteraturen för att 
utforma givande lektionsaktiviteter.  
 

5.3.1 Lektion 1 

 
Grundläggande geometriska objekt, däribland (…) fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, 

cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper 

hos dessa objekt. (…) Konstruktion av geometriska objekt. 

(Skolverket, 2011a, s. 32) 

 
Utifrån detta citat planerade vi den första lektionen och arbetat då med mötet av de 
geometriska figurerna; kvadrat, triangel, rektangel, cirkel och rätblock. Vi började 
med att fråga vilka geometriska figurer eleverna kunde för att vi ville se vilka 
förkunskaper de hade inom ämnet. Vi fick massa olika förslag och visade bilder på 
dem vi skulle arbeta extra med så att eleverna tydligt både fick se och höra namnet på 
dem. Vi kopplade bild med ord, så det skulle bli så förståeligt som möjligt, vilket även 
Malmer (1999) anser viktigt för begreppsbildningen.  
 
För att sedan befästa kunskapen om de olika figurerna ansåg vi att en mattelek, i 
form av ett bingospel, skulle vara lämpligt med tanke på att det är främjande för 
inlärningsprocessen, vilket framförs av Molander et al. (2009). Ett bingospel kan 
vara både ett lustfyllt och nyttigt sätt att öva på de olika figurerna för att sedan kunna 
praktisera huvudövningen. När vi kände att figurerna ”började sitta” för alla elever 
gick vi vidare till nästa uppgift som krävde ytterligare träning på figurerna.  
 
I huvudövningen var tanken att eleverna skulle få välja en av de olika figurerna vi 
jobbat med i bingospelet, plus ett rätblock som vi hade lagt till för de som kände att 
de ville ha mer utmaning. Eleverna fick sedan möjlighet att gå runt i klassrummet, 
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skolan och om de så ville skolgården, för att se om figuren finns i deras vardag. Vi 
ville, precis som Doverborg et al. (2008) förespråkar, upplysa eleverna om att 
matematik inte enbart existerar i matematikböckerna. När eleverna var klara med 
denna uppgift fick de höra av oss pedagoger att de skulle få träffa en rymdvarelse från 
en annan planet. En rymdvarelse som aldrig tidigare hade sett några geometriska 
figurer. De skulle då var och en få beskriva sin valda figur med ord för rymdvarelsen. 
Saker eleverna kunde ta upp var exempelvis hur många hörn figuren har, om den är 
rund eller spetsig, och så vidare.  

5.3.2 Lektion 2  

 
Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd (…) med vanliga  

nutida och äldre måttenheter. 

(Skolverket, 2011a, s. 33) 

 

Vid det andra lektionstillfället utgick vi från citatet ovan och kom fram till att 
eleverna skulle få öva sig på de olika mätenheterna; mm, cm, dm och m. Vid detta 
tillfälle valde vi också att vara utomhus, för att vi utifrån Malmer (1999) förstått 
vikten av att rörelsen frigör en del av elevernas tänkande. Vi började lektionen med 
att låta eleverna uppskatta några olika längder. Vi som lärare lade ut olika långa 
pinnar en bit ifrån varandra. Varje pinne markerades med ett tal, så att eleverna 
kunde skriva upp och redovisa sina uppskattningar. Därefter fick eleverna i lugn och 
ro var och en för sig gå runt och fundera över i vilken ordning pinnarna skulle 
sorteras, från kortaste till längsta.  
 
Därefter fick eleverna göra en övning där de i par uppskattade, mätte och jämförde 
olika längder. Vi utgick då ifrån Emanuelsson et al. (2007), som menar att arbete på 
detta konkreta sätt ökar chansen för eleven att lättare komma ihåg det inlärda en 
längre period. Eleverna fick här se att ögat kan lura en, då avstånd kan verka olika 
långa beroende på vart ifrån man tittar. Eleverna fick också en uppfattning om hur 
långt till exempel en meter verkligen är. 
 
Efter detta använde vi oss av olika längder som fanns ritade på skolgården. Eleverna 
fick sedan i en gruppuppgift klura ut hur de, utan redskap skulle kunna mäta den 
okända sträckan. Varför vi ville att eleverna tillsammans skall komma fram till en 
lösning var på grund av att vi, precis som Molander et al. (2009), ansåg att samarbete 
ökar engagemanget gentemot uppgiften. Detta gjorde vi för att eleverna ska få en 
förståelse för fördelarna med våra standardiserade mått och därmed också bli 
upplysta om hur man mätte förr med fot, aln, famn osv.  samt vilka missförstånd det 
kunde skapa. De elever som inte klurade ut det själva, fick möjligheten att prova att 
mäta sträckan i fot och där också få uppleva hur olika det kan bli om man utgår från 
sin egen fot eller tumme.  

5.3.3 Lektion 3  
 
            Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.  

 
(Skolverket, 2011a, s. 32). 

 
Syftet med att träna in lägesord är att vi ville att eleverna skulle få en vidare förståelse 
för rumsuppfattning. Genom detta moment ville vi öka förståelsen hos eleverna för 
att matematiken finns i allas vardag, vilket även Doverborg et al. (2008) skriver är 
viktigt att belysa för eleverna. I förberedelserna kom vi fram till att vi skulle börja 
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med att göra en övning utomhus, där eleverna fick praktisera lägesorden genom att 
använda kroppen. Att flytta undervisningen till utomhusrummet och låta eleverna 
använda hela sin kropp och alla sina sinnen menar vi och Molander et al. (2009) 
leder till att allt fler elever har möjligheten att hitta sitt sätt att lära sig på. Med 
samma författare delar vi också tanken om att inkluderandet av rörliga övningar i 
längden kommer att öka elevernas koncentration även i det stillasittande arbetet.   
 
Eleverna fick stå i ring medan vi nämnde olika prepositioner/lägesord till var och en 
av eleverna som exempelvis: ”Kalle, kryp mellan en klasskompis ben” och därefter 
inta den positionen. Därefter utvecklade vi denna övning genom att eleverna i 
grupper om fyra fick ställa sig i olika positioner och de resterande eleverna beskrev 
deras olika lägen till varandra.  
 
Eleverna fick därefter testa detta med rumsuppfattning teoretiskt genom en stencil. 
De olika orden som övades i stencilen var bland annat; bakom, framför, bredvid, 
under, över, upp och ner. Vi ansåg att vi genom detta skulle få se om vi hade alla 
elever med oss eller om vi hade tappat någon på vägen. Vi valde att använda både 
intellektuella och konkreta övningar då vi instämmer med Skolverkets rapport 
(2002) som anser att det är när man lyckats erövra kunskaper inom de båda 
områdena som lusten verkligen kommer till uttryck. 

5.3.4 Lektion 4 

 

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid 

med vanliga nutida och äldre måttenheter. 

 (Skolverket, 2011a, s.33).  

 

På den avslutande dagen av vårt utvecklingsarbete, planerade vi att göra en 
mätövning som syftar till att eleverna först skulle få uppskatta volymen på ett 
dricksglas, en kastrull, en skål, en mjölktetra och en kork. Därefter fick eleverna ta 
reda på det exakta måttet genom att mäta men hjälp av teskedar, matskedar, 
decilitermått och litermått. Eleverna fick till en början titta på materialet och bekanta 
sig med det, vilket enligt Berggren och Lindroth (2004) underlättar arbetet under de 
mer organiserade formerna. Att uppskatta olika mängder ansåg vi vara intressant och 
lärorikt för eleverna då det är konkret och vardagsnära. Berggren och Lindroth 
(2004) menar att arbetet med konkret material väcker elevernas intresse och de blir 
nyfikna på uppgiften.   
 
Avslutningsvis fick eleverna baka chokladbollar (se bilaga 3), detta för att de skulle få 
praktisera sina kunskaper och möta dessa mått i vardagen. Idén med att baka fick vi 
av Doverborg et al. (2008) som beskriver att det är en perfekt möjlighet att utveckla 
matematiktänkandet och att det är en lektion som är rik på matematiska begrepp.   
 
Vi avslutade varje lektionen med att diskutera det vi hade gjort för att knyta ihop 
säcken. Detta gjorde vi för att vi precis som Rydstedt och Trygg (2005) och Kruse 
(2010) anser att det är viktigt att diskutera det som eleverna har lärt sig för att 
synliggöra inlärningsprocessen.  
 
Vi avslutade sedan utvecklingsarbetet precis som vi inlett det, med intervjuer. Vi 
intervjuade samma fyra elever här som vid det första tillfället och vi hade också stöd i 
ett antal huvudfrågor (se bilaga 2). 



13 
 

 

5.4 Analys av data  

 
Efter att vi har genomfört våra intervjuer har vi transkriberat dem. Detta för att få en 
tydlig bild av svaren vid det första intervjutillfället som skulle ligga till grund för att 
utveckla och utvärdera en lektionsserie. Men också för att få en mer överskådlig bild 
av det resultat vi fått fram, man får då också chansen att analysera svaren något 
djupare, vilket också Stukát (2005) rekommenderar. För att vi tydligt skulle hitta 
gemensamma faktorer från de olika intervjuerna och för att kunna jämföra elevernas 
svar valde vi att göra på detta sätt. Patel och Davidson (2003) beskriver också en 
svaghet med transkribering, att det ofta inte blir ordagrant och att förstärkande 
effekter som kroppsspråk faller bort.  
 
För att analysera resultatet från intervjuerna har vi tillsammans valt att jämföra de 
svar vi fått vid den första intervjun med likvärdiga frågorna vid det avslutande 
intervjutillfället. Detta för att kunna ge varandra direkt respons på våra olika åsikter. 
Vi har även försökt hitta likheter i elevernas svar för att kunna se om det finns vissa 
aspekter som många av eleverna framför. 
 
I själva analysen valde vi att jämföra svaren vid den första intervjun med svaren på de 
motsvarande frågorna vid det andra tillfället. Varför vi jämförde svaren vid just dessa 
frågor var för att vi anser att de är jämbördiga och eventuella skillnader i svaren vi får 
ut kan visa om elevernas attityder till matematiken förändrats efter våra lektioner.  

5.5 Etiska frågor  

 
Vetenskapsrådet (2002) har skrivit om fyra krav som bör uppmärksammas vid 
forskning. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav har vi tagit hänsyn till i 
genomförandet av vårt utvecklingsarbete. 
 
För att uppfylla informationskravet, som innebär att man som forskare skall 
informera de berörda om forskningens syfte nämner vi vid vårt första tillfälle med 
eleverna att detta är något som vi har fått i uppgift av vår skola att utföra och att vi 
behöver elevernas hjälp för att genomföra detta. Vi beskriver även detta i det 
missivbrev vi skickade hem till vårdnadshavare innan vi gick ut på skolan.  
 
Samtyckeskravet, som går ut på att deltagandet i studien skall vara frivillig och att det 
är upp till var och en om de vill delta, beskriver vi tydligt vid det första mötet med 
eleverna och det går även att läsa i missivbrevet vi skickade till vårdnadshavarna. Vi 
nämner också att det är frivilligt för eleverna att delta och att de när de vill kan 
avsluta sitt deltagande. Dessutom påminner vi eleverna om detta under vissa 
lektionstillfällen.  
 
Ett annat krav vi utgått ifrån är konfidentialitetskravet, som innebär att uppgifter om 
de deltagande personerna inte skall nå någon obehörig. Detta krav uppfyllde vi 
genom att vi båda två har skrivit under en tystnadsplikt, där vi lovar att det vi möter 
ute på skolan också stannar där. De inspelade och transkriberade intervjuerna har 
dessutom enbart behandlats av oss uppsatsskrivare. 
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Det sista kravet är nyttjandekravet, vilket betyder att den information och de resultat 
vi kommer fram till enbart skall vara tillgängliga för forskningens ändamål. Detta 
krav uppfyller vi genom att våra resultat från denna studie enbart kommer att 
användas för rapportens och redovisningens genomförande. 
 
Vi har valt att meddela vårdnadshavare om vårt utvecklingsarbete genom ett 
missivbrev där vi tydligt informerat om syftet med detta. De blev även informerade 
om att intervjuer och bilder endast kommer att användas vid ett redovisningstillfälle 
och att enbart de elever som fått samtycke av vårdnadshavare kommer att ingå i 
utvecklingsarbetet. I arbetet nämns inga namn varken på eleverna eller på skolan.  

5.6 Validitet och reliabilitet 

 
Reliabilitet och validitet är beroende av varandra och det ena kan inte utesluta det 
andra. Reliabilitet betyder tillförlitlighet och handlar om hur väl man kan lita på det 
resultat man får fram av det instrument man väljer att använda. Validitet betyder 
giltighet, det vill säga om det instrument man använder sig av mäter det man avser 
att mäta (Stukát, 2005). 
 
För att vår undersökning skulle bli mer tillförlitlig valde vi att båda två delta vid 
intervjutillfällena, för att vi ser med olika ögon och kan få olika uppfattningar om 
elevernas svar. För att öka tillförlitligheten ytterligare spelades samtliga intervjuer in  
och sedan transkriberades dessa ordagrant. Detta för att vi precis som Patel och 
Davidson (2003) anser att detta är nyttigt för att kunna försäkra oss om att vi 
uppfattat allt korrekt. Dock finns det en negativ sida av transkribering, då mimik, 
gester och kroppsspråk försvinner. Men eftersom vi båda deltog vid intervjutillfällena 
och därför såg eleverna vid intervjuerna, kan denna negativa sida ses som kraftigt 
reducerad. 
 
Läsaren kan själv gå till bilaga 2 och granska att de intervjufrågor som vi ställde till 
eleverna är skapade utefter studiens syfte. Vi genomförde intervjuerna i en miljö som 
var bekant för eleverna eftersom vi utifrån Denscombe (2000) inte ville att den 
faktorn skulle påverka svaren. En annan faktor som dock kan ha haft inverkan på 
elevernas svar är att, trots att intervjuerna och våra lektionstillfällen genomförs i en 
för dem bekant miljö, är det ändå en störning i elevernas vardagliga undervisning.  
 
Den av oss som kände eleverna sedan tidigare genomförde de första intervjuerna, då 
vi delar åsikt med Stukát (2005) om att samtalet skulle kännas naturligt och tryggt så 
att eleverna inte skulle känna sig pressade att svara på ett visst sätt. När eleverna 
även träffat den andra studenten och skapat en trygghet till oss båda genomfördes 
den slutliga intervjun av den för eleverna nya pedagogen.  
 
På grund av vår ovana att genomföra en intervju ledde det till det som Patel och 
Davidson (2003) ser som en riskfaktor, att vi vid kortfattade svar i vissa fall ställde 
ledande följdfrågor. Detta var något vi upplevde blev lättare att undvika med tiden, 
då medvetenheten kring denna riskfaktor ökade i takt med att våra erfarenheter blev 
större.   

6. Utvärdering av lektionsserie  
Under denna rubrik kommer vi att utvärdera vårt arbete med hjälp av svaren från 
intervjuerna. Intervjusvaren från det första och det andra intervjutillfället redovisas 
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och jämförelser görs mellan de olika tillfällena. Totalt intervjuades fyra stycken elever 
två gånger vardera och eleverna benämns som elev 1, elev 2, elev 3 och elev 4. 

6.1 Elevernas upplevelser av ämnet matematik före och efter 

lektionsserien.  

 
Utifrån det första intervjutillfället fick vi relativt tunna svar och elevernas 
uppfattningar om vad matematik är, är även de enformiga. Svaren vi fick är inrutade, 
då eleverna enbart ser matematiken som de fyra räknesätten och väldigt 
lärobokstyrd. På frågan ”Vad tänker du på när du hör ordet matematik?” svarade 
exempelvis elev 4; ”Plus och minus” och elev 3; ”Räkna i matteboken”. Ingen av 
eleverna nämner att geometri är en del av matematiken. Inte heller nämner de att 
kroppen är ett redskap för inlärning. Av de fyra intervjuade eleverna anser tre av dem 
att matematik är svårt. Trots detta har ingen av dem en negativ attityd till ämnet.  
 
Vid den avslutande intervjun ställdes frågan; Hur har du upplevt lektionerna vi har 
haft med er? Gemensamt för alla elever är att de upplever lektionerna positiva. Ett 
svar vi fick från elev 2 efter vårt projekt var; ”Det var roligt att inte bara sitta i 
klassrummet och jobba”. Orsakerna till varför eleverna tycker som de gör är olika, 
vissa anser det som roligt och därigenom lärorikt. Exempel på detta är elev 1; ”Roligt, 
för nu vet jag hur långt 1 meter verkligen är”. De andra eleverna tycker att det är 
roligt utan någon djupare förklaring, ett exempel på det är när elev 4 på frågan enbart 
svarar; ”Bra”.  

6.2 Elevernas åsikter om projektets lektioner. 

 
Svaren vi fick vid intervjuerna var inte alltför utförliga, då elevernas svar speglades av 
att deras tolkning om matematiken inte är så varierande. Men eleverna vi intervjuade 
har alla en positiv inställning till matematik vid vårt första möte. Det eleverna anser 
som roligt är de fyra räknesätten. Varför de tycker matematiken är rolig, är bland 
annat för att de då får räkna i matteboken.    
 
Under de avslutande intervjuerna fick vi mer utförliga svar. På frågan om de hade lärt 
sig något vid våra lektionstillfällen fick vi svar som; 
 

 Elev 1: ”Jag har lärt mig mer med er än jag gör i klassrummet” 

 Elev 2: ”Jag har förstått att msk betyder en matsked” 

 Elev 3: ”Jag har lärt mig vad lägesord är”  
 

Här blir skillnaden i svaren från de tidigare intervjuerna stor. Svaren i de sista 
intervjuerna är mer utförliga. Gällande frågan om vad som är roligt och varför 
angående våra lektioner, hade eleverna nu mycket lättare att svara på.  
Medvetenheten om att matematiken är mer än bara matematikboken blev tydligare.  
 
Den mest uppskattade lektionen under veckan kan man utifrån intervjusvaren se är 
lägesordslektionen. Detta på grund av flera olika anledningar, bland annat: 
 

 Elev 1: ”För att det var något nytt” 

 Elev 2: ”För att vi fick vara utomhus”  
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Ännu en anledning till de positiva attityderna kring lektionen är att de själva fick ge 
instruktioner till varandra, detta var en åsikt alla intervjuade framförde. En annan 
gemensam åsikt eleverna delar är att de säger sig ha uppskattat dessa fyra temadagar. 
 
Svaren på frågan; Hur eleven skulle utforma en matematiklektion var vid den slutliga 
intervjun mer idérika jämfört med de första intervjuerna, även om vissa svar var 
färgade av våra lektionstillfällen. Trots att idéerna grundade sig på våra genomförda 
lektioner var de av eleverna mer utvecklade. Eleverna gav nu mera svar och förslag på 
aktiviteter som inte var bundna till matematikboken och klassrummet. 

7. Slutsats 
I denna rapport har det centrala för begreppet ”lust till att lära” varit att man inte 
enbart utnyttjar det stillasittande tänkandet utan hela kroppen. En annan 
utgångspunkt för vad ”lust till att lära” innebär i rapporten är gemensam med 
Malmer (1999), att lusten hos eleverna ökar vid arbetet med konkret material och 
därigenom lösgör eleverna också sitt tänkande.    
 
Efter att vi nu har genomfört vår lektionsserie med en elevgrupp och analyserat 
intervjusvaren har vi tolkat det som att detta upplägg uppfattades som lustfyllt av 
studiens elever. Samtliga elever nämnde vid den slutliga intervjun att de under 
veckan vi vart där har haft roligt. De ville ha fler uppgifter, längre lektioner och lära 
sig mer. Vi fick kommentarer om att lektionstillfället då vi var ute i skogen var 
spännande och något nytt där eleverna själva upplevde att de lärde sig nya saker. 
Detta kopplar vi till det Malmer (1999) skriver, med det menar vi att arbetet med 
konkret material främjar inlärningsprocessen.  
 
Av eleverna fick vi vid den avslutande intervjun nästan ingen negativ respons. Det 
enda som eleverna uttalade att de upplevde som negativt var att lektionstillfällena var 
för korta och uppgifterna för få. Detta tolkar vi som att de uppskattar detta arbetssätt, 
att arbeta med hela kroppen. Intervjusvaren visar att de intervjuade eleverna 
uppskattade att få använda det konkreta materialet och upplevde att det då blev 
roligare och enklare att förstå. Detta är precis det som Malmer (1999) ser som 
fördelen med det konkreta arbetssättet. Vi har efter avslutat projekt tolkat det som att 
man kan öka lusten till geometri med hjälp av konkret material och vardagsnära 
matematik, i alla fall beträffande studiens elevgrupp.  

 
I rapporten anses det väsentliga med arbetet med konkret material och vardagsnära 
matematik vara desamma som Molander et al. (2009) menar, det vill säga ett 
arbetssätt och inte något bestämt material. Detta har vi tagit fasta på vid våra 
lektioner och vid ett tillfälle valde vi att baka med eleverna. Detta är enligt Doverborg 
et al. (2008) ett matematiktillfälle att ta tillvara på och ett bra och lustfyllt alternativ 
vid inlärning av volym, då eleverna får se, känna och använda sig av de olika måtten. 
Det är också kopplat till hur en vardaglig situation skulle kunna se ut och därigenom 
inte något abstrakt och nytt för eleverna. Även eleverna i denna studie fick delta i en 
liknande övning där de upplevde det som Doverborg et al (2008) tidigare nämner, 
alltså att denna undervisningsform anses som lustfylld. Alla de intervjuade eleverna 
framförde att denna lektion var uppskattad.   
 
Att arbeta med former och mönster kan vara ett konkret arbetssätt att jobba med 
inom geometri. Då former och mönster finns överallt i vår miljö finns det ypperliga 
tillfällen att ta tillvara på dessa. Doverborg et al. (2008) menar att omgivningen är 
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fylld av geometriska figurer och undervisningen kan då göras vardagsnära för 
eleverna. Eleverna i denna studie fick pröva på att upptäcka några övningar med 
former och mönster och fick konkret uppleva att matematiken finns i deras 
omgivning. Vid den avslutande intervjun fick vi positiva kommentarer från samtliga 
elever, då de nämnde att de inte tidigare visste att hela skolan var uppbyggd av 
geometriska figurer. 
 
Enligt Berggren och Lindroth (2004) ses konkretion som olika faser, där man i första 
fasen tillsammans diskuterar förutsättningar till uppgiften. I den andra fasen får 
eleverna testa på materialet och prova på olika metoder för att lösa problemet. 
Därefter skapas en diskussion om lösningarna i helklass och slutligen görs 
gemensamt en sammanfattning om de områden som lyfts fram och eleverna får 
diskutera sina åsikter om uppgiften. Detta sätt att arbeta på menar Berggren och 
Lindroth (2004) ökar motivationen och glöden till att lära sig mer. Vid vår lektion om 
längdmätning använde vi oss av detta upplägg och fick vid intervjuerna fram att 
eleverna tyckte att det var lärorikt och tydligt. Det vi fick ut av eleverna efter vårt 
genomförda tema, var att de uppfattade detta lektionstillfälle inte enbart som roligt 
utan även att de ville göra detta igen. Detta visar på att det som Berggren och 
Lindroth (2004) skriver om motivationen och glöden stämmer överens med den 
elevgrupp vi genomfört undersökningen på.  
 
Vi har, efter avslutat projekt, kommit fram till att det finns många olika sätt och 
möjligheter att arbeta med konkret material och vardagsnära matematik med elever i 
8-9-års ålder. Viktigt att komma ihåg är att detta är ett arbetssätt och inte något 
bestämt material.  

8. Diskussion 
Under denna rubrik kommer vi att lyfta tankar och diskutera kring genomförande 
och resultat av vårt utvecklingsarbete kopplat till litteraturen och intervjun.   

8.1 Metoddiskussion  

 
Det vi upplever att vi kunde gjort annorlunda i denna studie är att vi kunde testat 
våra intervjufrågor på en annan elevgrupp innan, för att verkligen se att vi valt ut de 
mest passande frågorna för vårt syfte och för att se om vi får ut ett resultat av 
frågorna. Med andra ord kan vi i efterhand säga att det som Patel och Davidsson 
(2003) nämner som en pilotstudie troligen skulle ha ökat studiens validitet och 
reliabilitet. En annan sak vi tänkte på var att vi kunde genomfört de planerade 
lektionerna på fler elevgrupper än en, då vi i så fall kunde jämföra resultatet och se 
likheter och skillnader i deras arbete.  
 
Gällande vårt val av intervjuer som datainsamlingsmetod kan vi se både för- och 
nackdelar. Fördelen vi ser är att man vid intervjuer kan samtala kring just det valda 
ämnet och att skillnader erfarenhetsmässigt blir tydliga. Den nackdel vi kan se med 
vårt val av datainsamlingsmetod är att resultaten blir tunna då det är svårt för så små 
barn att utvärdera sitt eget lärande. Vi känner att vi skulle fått ut ytterligare resultat 
vid en observation som komplement till intervjuerna då man skulle kunna titta på 
elevernas reaktioner, engagemang och diskussioner under projektets gång.   
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8.2 Diskussion av lektionsserie  

 

Under vårt utvecklingsarbete ute på skolan visar resultatet att arbetet i helhet var 
uppskattat av just de eleverna vi arbetade med. Detta var även en uppfattning vi fick 
då vi genomförde lektionerna och fick mycket positiv respons av eleverna. Det var 
stort engagemang, nyfikenhet och positivitet hos alla deltagande. Detta kan bero på 
olika faktorer, precis som Molander et al. (1999) nämner finns det fördelar med att 
enbart komma ut ur klassrummet. En annan orsak som kan ha påverkat är att nya 
ansikten som eleverna inte möter varje dag kan skapen en nyfikenhet. Ytterligare en 
orsak till elevernas engagemang kan vara att de uppfattade aktiviteter lustfyllda, 
vilket framkommer av svaren från intervjuerna. Eleverna framförde att de verkligen 
kände att de hade lärt sig saker. De kunde också upprepa det vi gjort och förklarat vad 
de faktiskt lärt sig, något som i vissa fall kan uppfattas som svårt. Att komma ihåg vad 
man har lärt sig är enligt Molander et al. (2009) lättare genom detta konkreta 
arbetsätt. Att dock dra slutsatsen att detta arbetssätt är mer lärorikt än andra kan 
man inte göra med hjälp av denna studie. För att undersöka denna fråga skulle det 
krävas ytterligare studier och andra metoder. 

Övningarna vi hade planerat strävade vi efter att lägga på lagom nivå vilket enligt 
Kullberg (2004) bör vara utgångspunkten för att få en lustfylld undervisning. Vi tog i 
beaktning att klassen bland annat bestod av några flerspråkiga elever och några 
elever som inte förväntas nå målen i matematik för årskurs tre. Som Berggren och 
Lindroth (2004) skriver, är den typ av arbetssätt som använts i studien lättare att 
individanpassa och eleverna kan delta i övningarna på sin nivå. För eleverna med 
matematiksvårigheter blir det enligt Malmer (1999), genom ett konkret arbetssätt där 
man använder hand och öga, lättare att få en förståelse för det man arbetar med. Här 
tycker vi oss kunna se ett samband mellan teori och praktik, då de eleverna med 
matematiksvårigheter var delaktiga i hög grad. 
 
Denna undersökning visar att ett konkret arbetssätt är ett ypperligt tillfälle att arbeta 
mer ämnesövergripande, genom att få in flera ämnen som svenska, engelska, slöjd 
och hemkunskap och därigenom få med sig fler elever. Detta sätt, att i 
undervisningen arbeta konkret och vardagsnära, men också ämnesövergripande kan 
leda till det som Malmer (1999) skriver, att vid olika uttrycksformer kan fler elever få 
utlopp för sin kunskap, och allt fler elever hittar sitt sätt att lära. 
 
Syftet med utvecklingsarbetet var att utforma och utvärdera en lektionsserie med 
fokus på att öka lusten till att lära geometri genom vardagsnära matematik och med 
hjälp av konkret material. Denna studie visar att detta är möjligt, åtminstone vad 
gäller den undersökta elevgruppen. Genom att arbeta på detta sätt, med konkret 
material och vardagsnära matematik kan man som Malmer (1999) skriver, vid fler 
uttrycksformer låta elever få utlopp för sin kunskap, och allt fler elever kan då ges 
chans att hitta sitt sätt att lära. 

8.3 Förslag på vidare forskning  

 
Efter avslutat utvecklingsarbete har vi kommit fram till idéer om hur man skulle 
kunna utveckla arbetet ytterligare. Främst på grund av tidsbrist gick vi under våra 
lektionstillfällen enbart in i de olika områdena på ytan. Om man i stället kunde 
genomföra detta geometritema under än längre tid skulle man kunna arbeta med de 
olika områdena djupare och därefter kanske få mer utförliga svar på 



19 
 

frågeställningarna. Något som också kunde vara intressant, skulle vara om man lät 
några lektionstillfällen helt styras av elevernas intresse, genom att eleverna antingen 
själva, i par eller i grupp, beroende på möjligheter fick genomföra sina egen 
planerade lektioner. Man skulle då kunna studera om detta kunde generera det som 
Molander et al. (2009) skriver om, att elevernas intresse och engagemang gentemot 
uppgiften ökar och det de lärt sig också sitter kvar i minnet under en längre tid.  
 
Något vi också anser skulle vara spännande är att göra en uppföljande intervju ca fyra 
veckor efter genomfört projekt för att se om eleverna minns det vi gjorde och i vilken 
utsträckning. Även frågan om hur de själva skulle kunna utforma en lektion skulle 
vara intressant att ställa vid detta tillfälle då man skulle kunna se om det vi gjorde 
fortfarande inspirerar eleverna eller om de fallit tillbaka till sina ursprungliga 
tankegångar. 
 
Vi anser också att det skulle vara lärorikt och intressant att fortsätta studierna genom 
att använda observationer och intervjuer som metod vid insamlandet av data vid en 
studie som denna.   
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Bilaga 1 
 

Missivbrev  

 

Hej där hemma!  

Vi är två lärarstudenter som läser vår sista termin på Mälardalens högskola. Denna 

termin skriver vi vårt examensarbete vilket innebär att vi ska undersöka några olika 

arbetssätt inom matematik, och titta närmre på vad eleverna tycker om de olika 

arbetssätten.    

Vi kommer att göra denna undersökning i den klassen där ert barn går, detta kommer 

ske under vecka 46, måndag till torsdag och allt kommer att ske under skoltid. Att 

ställa upp på detta är givetvis frivilligt för eleverna och de har möjlighet att avsluta 

deltagandet när som helst under arbetets gång.  

Under de lektionspass vi har ansvar för skulle vi vilja ha er som vårdnadshavares 

godkännande för att i dokumentationen av vårt arbete fotografera och intervjua ert 

barn. Resultatet kommer enbart att användas som grund i arbetet med att skriva vår 

uppsats. Bilderna kommer endast användas i vår redovisning för tre examinatorer 

och tio studiekamrater. Uppsatsen kommer finnas tillgänglig att läsa på internet, men 

där kommer endast resultat av intervjuer finnas med. Elevens namn, skola eller 

bostadsort kommer inte att nämnas i arbetet eller i redovisningen. 

 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 Jag godkänner INTE att mitt barn fotograferas och intervjuas.____________ 

Jag godkänner att mitt barn fotograferas och intervjuas._________________ 

Lämnas tillbaka till klassen senast fredagen den 7 oktober.  

 

Elevens namn                                              Vårdnadshavares underskrift  
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide: 

 

Huvudfrågor till för- intervjun 

 Hur känner du när du hör ordet matematik? 

 Tycker du matematik är roligt?  

 Vad är roligt/ inte roligt? Varför?  

 Om du fick bestämma en matematik lektion vad skulle ni göra då? 

 

Huvudfrågor till efter- intervjun  

 Hur har du upplevt lektionerna vi haft med er?  

 Har du lärt dig något vid våra lektionstillfällen? I så fall vad?  

 Vad var roligt/ inte roligt? Varför?  

 Om du fick bestämma en matematiklektion vad skulle ni göra då? 
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Bilaga 3  
 

Det recept vi kommer använda oss av när vi bakar är:  

 

Ingredienser till 30 chokladbollar:            

 100 g smör  

 1 dl socker  

 1 msk vaniljsocker  

 3 msk kakao  

 3 dl havregryn  

 3 msk kallt starkt kaffe  

 pärlsocker eller annan garnering  

 

Gör så här: Smält smöret och låt puttra en kort stund. Rör ihop socker, kakao, 

havregryn, kaffe och smöret. Ställ in i kylskåp så att smeten stelnar lite, ca 1 timme. 

Forma bollar. Rulla i pärlsocker, kokos eller annan garnering. 

 

 

 

http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=smör
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=socker
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=vaniljsocker
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=kakao
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=havregryn
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=kaffe
http://www.ica.se/Recept-Mat/Sok-recept/?search=pärlsocker

