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Abstrakt 
 
Vårt syfte med detta arbete var att på ett lustfyllt sätt, genom lekar och spel försöka få 
eleverna att inse att matematiken är och kommer att vara en del av deras vardag samt att 
kommunikationen kan fungera som ett stöd för matematikinlärningen. Vi ville även arbeta 
med att öka intresset hos eleverna för matematik. För att undersöka detta använde vi oss av 
lekar, spel, sagor samt en enkät. Enkäten gav vi ut i början och i slutet av vår praktik för att 
kunna jämföra dessa. Vi fick mycket positiv respons av eleverna på våra genomförda 
övningar. Dock blev resultatet av vår undersökning inte som vi hade hoppats på, vi kunde se 
att eleverna hade svårt att göra kopplingen mellan våra övningar och matematik. Detta tror vi 
beror på att mattebokens centrala roll i undervisning och inlärning är svår att rubba på under 
så kort tid som sju veckor. Vi anser att detta problem inte går att lösa endast inom skolans 
verksamhet. Det är ett långsiktigt arbete där en attitydförändring måste ske i samhället i stort.  
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Inledning 
 
Vi har under lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet genomfört ett antal 
praktikperioder på olika skolor runt om i Norrbotten. Våra observationer på dessa 
praktikplatser är att matematiken är något som barnen förknippar med läromedel, regler, rätta 
svar och automatisering (eleven reflekterar inte över t ex. teckenändring, utan räknar vidare 
på samma sätt som tidigare). Många av eleverna har vid skolstarten ett brinnande intresse för 
ämnet matematik. Detta intresse verkar dock gå förlorat någonstans på vägen genom 
grundskolan. Vi tror att detta beror mycket på lärarens, elevernas och sist men inte minst 
omgivningens syn på matematikinlärning. Av tradition är ämnet starkt knutet till det 
läromedel som används. Om man tittar på utvecklingen av andra ämnen i skolan så ser man 
att läromedlet inte alls har samma avgörande betydelse. Vad detta beror på kan vi bara 
spekulera i. Vi tror att det i många fall bottnar i en osäkerhet hos läraren. Det finns en 
trygghet i att ha ett läromedel som man kan följa. På det viset kan läraren försäkra sig om att 
den tagit upp de flesta momenten som förväntas tas upp. Även om läroböcker och 
tavelgenomgångar är ett sätt att undervisa på så tror vi att bättre resultat kan uppnås med 
ökade inslag av uppgifter som för eleverna är mer verklighetsanknutna. Vi har många gånger 
under vår utbildning fått lära oss hur viktigt det är att få in så många sinnesintryck i 
undervisningen som möjligt. 
 
Vi anser att grundskolan oftare borde ta till vara på förskolans arbetssätt, där leken utgör 
navet i inlärningen. Leken är något som tillhör de flesta barns vardag och bör därför utnyttjas. 
Barn tränar även sin kommunikativa förmåga genom lek och spel. Det gör att man på ett 
naturligt och lekfullt sätt kan få in matematiska begrepp och termer i undervisningen. Barnen 
lär sig även att samarbeta med hjälp av lek och spel. Vi vill därför i detta arbete använda oss 
av lek och spel för att bibehålla och öka elevers intresse och förståelse för matematik.  
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Bakgrund 
 

Koppling till styrdokumenten 
 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 
 
Vi har granskat Lpo 94. Där betonar man att undervisningen ska utgå från det enskilda barnet 
och dess erfarenheter. Även vikten av att utveckla lust och nyfikenhet att lära tas upp. Enligt 
läroplanen skall undervisningen vara saklig och allsidig. Läraren skall arbeta för att stärka 
elevens vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan. Skolan har ett uppdrag att 
främja lärande där individen stimuleras till att inhämta kunskaper. I skolan är skapande arbete 
och lek väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor 
betydelse för elevens inlärning (Lpo 94).  
 
Genom att ge eleven rika möjligheter till att samtala, så utvecklar de sina möjligheter att 
kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Detta gäller även inom 
matematiken. Självständigt arbete och samarbete i grupp är utvecklande för eleven och ska 
därför ingå i undervisningen. Enligt Lpo 94 "skall läraren sträva efter att i undervisningen 
balansera och integrera kunskaper i sina olika former". Också samarbetet mellan skola, 
förskoleklass och fritidshem påpekas eftersom det berikar elevernas utveckling och lärande. 
Leken är en väsentlig del i förskolans och fritidshemmets verksamheter. 
 

Kursplan för matematik 
 
Vi har också tittat på kursplanen i matematik för grundskolan. Elevens aktiva lärande tas upp 
även här. Barnets delaktighet i matematikundervisningen betonas, det ska utveckla ett eget 
tänkande och en tro på sin egen förmåga. Undervisningen ska sträva efter att få eleven att inse 
att matematiken är en del av samhället och inte bara används i skolan. Matematiken bör även 
bedrivas praktiskt och inte bara teoretiskt. Detta för att eleven ska inse att matematiken även 
är ett skapande ämne. 

 
I kursplanen för matematik för grundskolan står det att eleverna i slutet  av femte skolåret ska 
ha uppnått följande: 
 

"Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för 
att kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens närmiljö."   
(Kursplan för matematik för grundskolan, sid. 1) 
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I kursplanen i matematik står dessa strävansmål: 
 

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 
 
• utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan 
      att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer, 
 
• matematik är en levande mänsklig konstruktion som omfattar skapande, utforskande 
      verksamhet och intuition. 
 
• matematik har nära samband med andra skolämnen. Eleverna hämtar erfarenheter från 
     omvärlden och får därmed underlag för att vidga sitt matematiska kunnande. 
     (Kursplanen för matematik för grundskolan, sid. 1) 
 
 

Kunskapsformer 
 

"Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former såsom 
fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med 
varandra." 
(Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, s. 8). 

 
Det finns kunskaper av många olika slag. I Skola för bildning (1992:94) beskrivs fyra olika 
kunskapsformer. Dessa fyra former är fakta, förståelse, färdighet samt förtrogenhet. 
Kunskaperna kan uppnås på varierande sätt i skolan, till exempel genom lek, spel och samtal. 
Med hjälp av de fyra kunskapsformerna kan man få in dessa på ett lustfyllt och givande sätt i 
undervisningen. Mellan dessa fyra former måste det finnas en balans eftersom de 
kompletterar varandra och utgör varandras förutsättningar. Det finns dock ingen inbördes 
ordningsföljd, det vill säga att alla former är lika viktiga och behöver inte komma i den 
ordning som vi skrivit nedan. Förståelsen kan till exempel leda till att eleven tar till sig fakta.   
 
• Fakta – dessa kunskaper består av information och regler. Vi vet att något förhåller sig på 

ett eller annat sätt.  
• Förståelse – kunskapen blir en förståelse när vi uppfattar meningen eller innebörden av de 

faktakunskaper vi har. Fakta och förståelse är nära sammanbundet, fakta är en av 
förståelsens byggstenar samtidigt som förståelsen avgör vilka fakta vi kan se och uppfatta.  

• Färdighet – när vi vet hur något fungerar eller hur det ska göras samt kan utföra det då har 
kunskapen blivit en färdighet.  

• Förtrogenhet – Förtrogenhetskunskapen är ofta förenad med sinnliga intryck och 
upplevelser. Den bygger mycket på intuition och omdöme. Genom att utföra olika 
praktiska verksamheter lär vi oss hur de ska utföras. Genom erfarenheter av många unika 
situationer lär vi oss se likheterna i olikheterna. 

 
 

Tidigare forskning 
 
Jean Piaget (1896-1980) är en av de stora inom utvecklingspsykologin. Många av hans tankar 
lever fortfarande kvar i dagens pedagogik. Han var grundaren till den pedagogik som sedan 
Lev Vygotskij (1896-1934) vidareutvecklade. De ansåg båda två att man skulle utgå från det 
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växande barnet samt att det var eleven som skulle vara aktiv och inte att läraren och 
läromedlen skulle stå i fokus. Aktiv nyfikenhet menade Piaget var kärnan i intelligensen, 
"kunskapsmedvetenhet växer fram ur handlingar". Skillnaden mellan Piagets och Vygotksijs 
tankar var det sociala samspelets inverkan hos barnen. Piaget menade att barnet behövde 
konkret material och upplevelser för att utvecklas. Vygotskij däremot ansåg att ingen 
utveckling kunde ske utan det sociala samspelet (Hwang, Nilsson 1999). 
Vygotskijs pedagogik baseras på att läraren ska vägleda eleven genom skoltiden. Den 
bedrivna undervisningen måste hela tiden syfta till elevens framtid, detta för att eleven ska 
känna nytta och motivation med sitt lärande (Hwang, Nilsson 1999). 

 
Enligt Vygotskij så leder symbol- och rollekar barnets mentala utveckling framåt och måste 
därför vara centrala inslag i grundskolans pedagogiska program. Lekens parallell i skolan är 
undervisningen och skolans undervisning syftar enligt Vygotskij till att elevens 
vardagsbegrepp ska omvandlas till vetenskapliga begrepp. Undervisningen ska med andra ord 
resultera i kunskap som kan tillämpas i olika framtida situationer. Elevens mentala utveckling 
är en ständigt pågående rörelse. Undervisning kan skapa inlärningstillfällen som för denna 
rörelse framåt. Den mentala utvecklingen är en konsekvens av att eleven lär något nytt som 
förändrar dennes medvetande om omvärlden (Stensmo 1994). 
 

”För Vygotskij är språket ett kommunikationsmedel och bärare av den kunskap och de 
erfarenheter som mänskligheten utvecklat.” (Malmer 1997, sid.37). 
 

Vygotskij menar att barnets första förhållande till ordet är socialt; barnet blir medvetet om att 
de kan kontrollera sin omvärld med ord och att det kan bli kontrollerat av omvärlden med ord. 
Orden medför att man kan kommunicera med omvärlden. Efterhand blir språket ett redskap 
för tänkandet. Orden gör det möjligt för barnet att klä sina tankar i ord, lösa problem och 
planera. Då barnet ställs inför problem talar det högt till sig själv, tänker högt och ger sig själv 
instruktioner vid problemlösning (Stensmo 1994).  
 

”Orden tjänar inte som uttryck för en färdig tanke. En tanke som omsätts i ord, 
omstruktureras och förändras. Tanken uttrycks inte i ordet – den förlöper i ordet.” 
(Stensmo 1994, sid.156). 

 
 

Matematikämnet 
 
Malmer (1997) anser att matematikämnet har hög status och ofta förknippas med teoretisk 
kunskap. Därtill kommer i många fall en stark betoning av ämnets formella sida, vilket kan 
hämma kreativa och okonventionella inslag i matematikundervisningen. Men om skolan vill 
sträva efter att ge eleverna en god beredskap inför deras vuxenliv, måste den i flera avseenden 
ompröva såväl innehåll som arbetssätt. Ju högre upp i årskurserna eleverna kommer, desto 
mer uppfattar de matematiken som ett svårt skolämne – ett ämne som de för övrigt är väl 
medvetna om har ”hög status”. Av det skälet drabbas också många elever av ängslan, till 
exempel inför prov. 
 
Fortsatt skriver Malmer att inom matematiken i skolan överbetonas i alltför stor utsträckning 
den färdiga slutprodukten - det vill säga det korrekta svaret. Det ägnas alldeles för lite intresse 
åt den viktiga process som leder fram till ett resultat. En viktig orsak är givetvis att det är så 
mycket enklare att mäta ett resultat än att värdera en inlärningsprocess. Ett resultat är i princip 
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rätt eller fel. En sådan kvantitativ bedömning från lärarens sida leder också till att eleven 
mycket snart finner det olönsamt att försöka förstå. Istället inriktar eleven sig på att memorera 
och kopiera, vilket inte medverkar till att de utvecklar vare sig logiskt tänkande eller 
kreativitet. Vi anser att med lek, spel och sagor kan man överföra fokus från slutprodukten till 
lärandeprocessen. 
 

Kommunikationens betydelse inom matematiken       
 
I kursplanen för matematik går att läsa: 
 

"Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i 
meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya 
insikter och lösningar på olika problem." 
(Kursplan för matematik för grundskolan, sid.1) 

 
Språket är ett nödvändigt medel för att bygga upp och utveckla begrepp och föreställningar 
om matematiska förhållanden. Det har av det skälet stor betydelse för inlärningen, därför bör 
det ägnas betydligt mer tid åt detta moment än vad det gör idag. Att bygga upp talbegrepp är 
en omfattande process som sträcker sig över hela skoltiden. Från början sker det bland annat 
genom laborativa övningar och jämförelser av antal (Malmer 1992). 
 
Enskild tyst räkning och gemensamma genomgångar av uppgifter dominerar i allmänhet 
lektionerna i den svenska skolan. Eleverna får god träning att räkna, men inte tillfälle att 
analysera och lösa problem, argumentera för sina lösningar eller befästa begrepp (Nämnaren 
Tema – matematik ett kommunikationsämne 1996 uppl.1:6) 
 
I Nämnaren Tema – matematik ett kommunikationsämne skriver man att resultaten starkt 
hänger samman med hur arbetet i skolan organiseras och hur tiden för matematik används. 
Skolans arbetsformer och arbetssätt samt elevernas möjligheter till inflytande är av betydelse 
för att svara mot de krav på kommunikationsförmåga, kreativitet och självständighet som ett 
framtida samhälls- och arbetsliv ställer.  
 
Skolans matematikundervisning ska möta och utveckla barnens uppfattningar om vad 
matematik är, vad matematiken kan användas till och hur man lär. För läraren blir det därför 
viktigt att undersöka hur eleven tänker och lär. Lärarens roll blir även att utmana eleven med 
frågor, uppmuntra dem att söka svar, tala med dem om möjliga lösningar samt få dem att göra 
egna upptäckter och skaffa ny kunskap. För att man ska kunna anknyta till barnets kunskaper 
och nyfikenhet samt att se matematikens värde, möjligheter och sociala sammanhang så 
behöver man söka matematiska aktiviteter utanför läromedel och stenciler. För att göra detta  
kan man utnyttja det som händer i elevens vardag för att utveckla tal- och rumsuppfattning 
och för att visa det meningsfyllda i matematiken. Det gäller att ta vara på möjligheter till 
resonemang med elever och mellan elever kring matematiken. Man kan tala om begrepp och 
metoder, hur de beskrivs, tolkas, används och utvecklas i spontana situationer och 
organiserade aktiviteter (Nämnaren Tema – matematik ett kommunikationsämne 1996).  
 
I Malmers bok (1997) beskrivs Jens Allwoods tänkande. Enligt honom kan vi tänka utan att 
tala men inte tala utan att tänka. Språket är ett ständigt nödvändigt instrument för tanken. 
Malmer har själv gjort studier där hon funnit att språket har stor betydelse. Undersökningarna 
har visat att även om eleverna kunnat dra logiska slutsatser och funnit lösningar till problem 
så kan de inte alltid motivera med ord vad de gjort eller beskriva resultatet. Detta visar att det 
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är skillnad mellan tanke och språk samt hur viktigt det är för eleverna att få tillgång till ett 
stort ordförråd och möjligheter att öva på sin språkliga förmåga. 
 
Enligt Malmer (1992) kan språket i vissa fall fungera som en barriär. Lärarens försök att 
förmedla begrepp med ord misslyckas ibland tack vare att eleven helt enkelt inte förstår vad 
läraren säger. Malmer konstaterar även att det nog tyvärr är många elever som uppfattar 
matematiken som ett främmande språk, som de känner väldigt lite gemenskap med. 
 

Lekens betydelse inom matematiken 
 

”Matematikerna säger att matematik framförallt är: fantasi, lek, intuition – och till och 
med en smula galenskap. Matematik är märkliga tankekonstruktioner, som börjar leva sitt 
eget liv.” (Emanuelsson 1999, sid.92). 
 
"Att se matematiken som en lek är, menar Ganelius, en bra utgångspunkt om man på 'ett 
givande och naturligt sätt skall närma sig den'." (Unenge.J, Sandahl.A, Wyndhamn.J 1994, 
sid.18). 
 

Malmer (1997) anser att flertalet elever och även vuxna har en långt större förmåga att 
praktiskt lösa uppgifter än de har förmåga att läsa och tyda motsvarande textuppgift. Hon 
menar att bara de inte vet att det är matematik, så har de inte heller något problem att lösa 
uppgifterna. Om barn får arbeta med hand och öga i kombination med att de berättar vad de 
gör och ser, blir förutsättningarna för deras begreppsbildning väsäntligt större. De laborativa 
inslagen tycker de är roliga och då går det också lättare att tänja på den annars ganska 
kortvariga koncentrationsförmågan.   
 
Att leken är ett användbart redskap för pedagoger ansåg Friedrich Fröbel (1782-1852) redan 
på 1800-talet. Han framhöll leken som barnets naturliga uttrycksform. Idag vet man även att 
ju fler sinnen som tas i anspråk, desto större förutsättningar finns för att barnet ska kunna 
bilda hållfasta begrepp (Malmer 1997).  
 
Kaye (1994) menar att leken försätter barnet i rätt sinnesstämning för att lära sig svåra saker. 
Barnet slappnar av under leken - och koncentrerar sig. Barnet kastar sig in i lekens värld på ett 
sätt som de aldrig skulle göra om det gällde att fylla sidor i arbetsböcker. Rätt utvalda lekar 
och spel kan hjälpa barnet att lära sig i stort sett allt de behöver för att klara av elementär 
matematik. Lek och spel erbjuder ett sätt för föräldramedverkan i barnens undervisning. Allt 
föräldrarna behöver göra är att föreslå en lek för sina barn och sätta igång att leka, i samma 
anda som de annars leker med sina barn. Detta minskar pressen på föräldrarna som inte 
behöver känna att de måste vara bra på matematik för att kunna hjälpa sina barn i 
utvecklingen. Leken befäster redan framgångar hos dem som är duktiga i matematik och ger 
stöd åt dem som behöver det. 
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Syfte  
 
Vårt syfte med detta arbete är att på ett lustfyllt sätt, genom lekar, spel och sagor, försöka få 
eleverna att inse att matematiken är och kommer att vara en del av deras vardag samt att 
kommunikationen kan fungera som ett stöd för matematikinlärningen. Vi vill även genom 
detta arbetssätt öka intresset hos eleverna för matematik. 
 
Med elevernas vardag menar vi förutom skolan och läromedlen, även den omvärld de lever i. 
 

Metod 
 
Vi valde mellan att göra en anonym enkätundersökning eller intervjuer. På grund av att vi 
ville ha ett så stort underlag som möjligt för vår undersökning valde vi enkätmetoden. 
Enkätmetoden fungerar även bättre för oss eftersom vi inte hade speciellt lång tid på oss att 
utföra vår undersökning. Carlsson (1990) menar att det går snabbt att samla in ganska stora 
mängder data med enkätmetoden. Vi liksom Carlsson anser att nackdelarna med intervju, det 
vill säga kvalitativ forskning, bland annat är att det är tidskrävande och svårt att få god 
reliabilitet. Vi använder oss därför av ett kvantitativt bearbetningssätt, i form av enkäter, som 
det beskrivs i Patel och Davidson (1994).  
 
Sammanställningen av vårt insamlade material redovisar vi med hjälp av statistik, eftersom vi 
anser att det ger ett tydligt och lättöverskådligt resultat. Den deskriptiva statistiken, det vill 
säga stapeldiagram, används för att i siffror ge en beskrivning av det insamlade materialet. 
Det är denna form av kvantitativ undersökningsmetod som vi har arbetat med. 
 
 

Testgrupp 
 
Vi genomförde vår slutpraktik i en 1-2:a samt en 3:a. Vår undersökning baserades på elever i 
år 2 (12 elever) och år 3 (24 elever). Vi gjorde inte något urval i klasserna för att få så brett 
resultat som möjligt. Således arbetade vi med både pojkar och flickor. 
 

Bortfall 
 
Vid det första enkättillfället var en elev frånvarande på grund av sjukdom. Dessutom hade vi 
bristfälliga svar på flera av frågorna. På fråga ett angavs ett svar för mycket av en elev. Även 
på fråga tre var det tre stycken som hade angett ett svar för mycket. På fråga fyra var det åtta 
stycken som hade ett svar för lite och en som svarat ett för mycket.  
 
Vid det andra tillfället hade vi ett bortfall på fyra elever, varav tre var sjuka och en hade 
flyttat. Vid detta tillfälle hade vi endast två bristfälliga svar på fråga fyra. En elev vägrade 
svara och en gav endast ett svar. Vi har i resultatet ej redovisat de bristfälliga svaren.  
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Genomförande 
 

Övergripande tidsplan för examensarbete 
 
 
Dec. 2001  April/Maj 2002 April/Maj 2002 Maj-Sept.2002 
 
 
 
 
 
Okt.–Nov. 2002  Nov.2002  Dec.2002/Jan 2003 
 
 
 
Okt.-Nov. 2002 Dec.2002  Jan.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övergripande tidsplan för praktikperiod 
 
Vecka 1 Vecka2 Vecka3  Vecka 4 Vecka5 Vecka 6 Vecka7 
 
 
 
Enkät delas ut. 1-2 Lek/spel 1-2Lek/spel 1-2 Lek/spel 1-2 Lek/spel 1-2 Lek/spel 1 Lek/spel 
1 Lek/spel       Enkät delas ut
       
 
 
 I början av vår praktikperiod delgav vi eleverna en enkät för att undersöka deras synsätt på 
matematiken. Samma enkät delgavs eleverna i slutet av vår praktik och resultatet jämfördes 
med det första. Jämförelsen redovisas i diagramform.  
 
Vi utformade enkäten på ett lekfullt och lättförståeligt sätt, så att barnen skulle få möjlighet att 
känna ett engagemang för vår undersökning. I stället för det gamla och förlegade 
enkätsystemet med kryssfrågor inriktade vi oss på att fånga deras intresse/nyfikenhet. Detta 
gjorde vi med hjälp av bilder och rolig text.  
 
 
 
 

PM:et skrivs, 
lämnas in för 
godkännande. 

Praktikplats 
fastställs. 

Bakgrund, 
syfte och 
metod skrivs,  
lämnas in för 
godkännande. 

Planering av 
under-
sökningens 
genomförande 

Praktik och 
undersökning 
genomförs. 

Resultatet 
sammanställs. 

Opponering 
och god-
kännande av 
examensarbete.
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Mellan de båda enkättillfällena genomförde vi ett antal olika övningar. Vi använde oss av 
lekar, spel och sagor som vi nedan nämner. 
 
• Valle Vampyr - räknesaga (se Bilaga 1) 
 
• Blandade räknesagor (se Bilaga 2) 
 
• Hemligt nummer - mattelek (se Bilaga 3) 
 
• Omfördelning - mattespel (se Bilaga 4) 
 
• Gooney från yttre rymden - räknesaga (se Bilaga 5) 
 
• Mattegåtor från Pymm - räknesagor (se Bilaga 6) 
 
• Raka spåret - mattespel (se Bilaga 7) 
 

Resultat 
 

Insikt om koppling mellan vardag och matematik. 

Figur 1. Diagrammet visar vad eleverna tänker på när de hör ordet matematik. 
 
Som framgår i figur ett har elevernas koppling mellan matematiken och matteboken/läxa ökat. 
Detta kan vi säga på grund av att svarsfrekvensen ökade signifikativt vid det andra 
enkättillfället. Denna ökningen stod dock endast den ena klassen för. Svarsfrekvensen hos de 
övriga alternativen skolan, dator, sport, affären, lek och spel samt annat minskade vid det 
andra enkättillfället. Alternativet lek och spel minskade dock markant. 

Fråga 1

0

5

10

15

20

25

30

Matteboken Skolan Läxa Dator Affären Sport Lek och spel Annat

Alternativ

Enkät 1
Enkät 2
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Figur 2. Diagrammet visar när eleverna tror att vuxna använder matematik. 
 
I figur två kan utläsas att uppfattningen har förändrats om matematiken i vuxnas vardag. Vid 
andra enkättillfället ökade svarsfrekvensen för alternativet på jobbet och minskade med 
ungefär lika mycket för alternativet i affären. För de övriga alternativen hemma, aldrig och 
annat har svarsfrekvensen förändrats litet eller inget alls. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga 3
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På jobbet Hemma Aldrig I affären Annat
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Figur 3. Diagrammet visar varför eleverna anser sig lära matematik. 
 
Vid andra enkättillfället kan man i figur tre se att en ökning av svarsfrekvensen har skett för 
alternativen jobb och pengar. De övriga alternativen mamma och pappa, läraren, räkna ut 
boken och annat har svarsfrekvensen minskat. För alternativet dator är svarsfrekvensen 
oförändrad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga 5
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Mamma och pappa Läraren Räkna ut boken Dator Pengar Jobb Annat

Alternativ
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Elevens intresse för matematik. 
 

Figur 4. Diagrammet visar vad eleverna tycker om ämnet matematik. 
 
I figur fyra har svarsfrekvensen vid andra enkättillfället avsevärt minskat för alternativ 
jätteroligt. Även för alternativ roligt, tråkigt och jättetråkigt har svarsfrekvensen minskat 
något. Svarsfrekvensen för alternativ ganska roligt ökade markant och för alternativ ganska 
tråkigt var ökningen liten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga 2
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Jätteroligt Roligt Ganska roligt Ganska tråkigt Tråkigt Jättetråkigt
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Kommunikation som stöd för matematikinlärning. 
 

Figur 5. Diagrammet visar när eleverna bäst anser sig lära matematik. 
 
I figur fem kan man se att för alternativ arbeta ensam, genomgång och hemma har 
svarsfrekvensen knappt ökat vid andra enkättillfället. För alternativen arbeta med kompis, och 
annat material har svarsfrekvensen knappt minskat vid samma enkättillfälle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga 4
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Arbeta ensam Genomgång Arbeta m. kompis Hemma Annat material

Alternativ

Enkät 1
Enkät 2



 14 

Diskussion 
 

Reliabilitet och validitet 
 
När det gäller reliabilitet i vårt arbete så är det i grund och botten den mänskliga faktorn som 
påverkar vår undersökning. Även om vi har försökt att inte ställa ledande frågor så kan vi 
naturligtvis ha påverkat eleverna omedvetet. Något som även styr resultatet är att eleverna blir 
påverkade av varandra. Dagsformen hos eleverna påverkar också resultatet. Även storleken på 
gruppen har en viss betydelse. Vi valde vid första enkättillfället att göra undersökningen i 
helklass, vilket visade sig vara mindre lyckat. Det var svårt att hinna hjälpa de lässvaga 
eleverna och i den stora gruppen påverkade eleverna varandra. Vid andra enkättillfället valde 
vi därför att genomföra undersökningen i mindre grupper, vilket gav en bättre validitet. 
 
Vi anser att våra enkätfrågor är väl förankrade i vårt syfte och därmed ökar validiteten för vår 
undersökning. Vi har försökt att utforma enkätfrågorna på ett enkelt och lättförståeligt sätt. 
Eftersom alla elever ligger på olika utvecklingsnivåer så är det svårt att tillgodose allas behov. 
Läsförmågan och läsförståelsen varierar kraftigt hos eleverna och därför kan frågorna anses 
svåra för vissa. Detta gör att eleverna tolkar frågorna olika och kan därför ha påverkat deras 
svar. 
 
Det relativt stora bortfallet i vår undersökning leder till en minskad reliabilitet. Vi fick en del 
bristfälliga svar, men en viss del av bortfallet kunde vi dock inte påverka på grund av flytt och 
sjukdom. Slutligen vill vi påskina att även barnens mognad kan ha påverkat resultatet. 
Elevernas låga ålder kan innebära att de har svårt att se kopplingen mellan de övningar vi 
gjort i matematik. Det kanske krävs att man för en diskussion efter varje övning för att 
medvetandegöra eleverna om att lek, spel och sagor kan vara matematik. Det är svårt att 
genomföra längre övningar med elever i de lägre årskurserna, jämfört med elever i högre 
årskurser. Detta eftersom de yngre elevernas koncentrationsförmåga är kortvarig  
 

Resultatdiskussion 
 
Vi ville att eleverna själva skulle inse att matematiken är en del av deras vardag och inte bara 
en del av skolarbetet i form av matematikboken och räknestenciler. Vi ville även öka lusten 
för ämnet matematik genom att använda oss av lek, spel och sagor. Detta för att det är ett av 
strävansmålen i Lpo 94 att eleven utvecklar intresse för matematik och lär sig att använda den 
i olika situationer. Eftersom eleverna redan är inne i det traditionella tänkandet när det gäller 
matematik så är det svårt att på endast sju veckor bryta mönstret. Vi har upplevt att det 
traditionella tänkandet finns såväl inom som utanför skolans verksamhet Det här är, anser vi, 
därför ett långsiktigt arbete där en attitydförändring måste ske i samhället i stort. Det kan dock 
vara en fördel att arbeta med sådana övningar som vi gjort med elever i lägre årskurser. 
Eleverna har inte varit lika länge i det traditionella synsättet och kan ha ett mer öppet sinne än 
de äldre eleverna.  
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Insikt om koppling mellan vardag och matematik 
 
I det första diagrammet kan man se att kopplingen mellan matematik och matteboken/läxa har 
ökat trots vårt arbete med lek, spel och sagor. Vi upplever att det beror på att eleverna anser 
att de gått miste om rena räknetillfällen i matteboken när vi genomfört våra lektioner. De 
kunde således inte se kopplingen mellan våra övningar och matematik. Pedagogerna i 
verksamheten har en genomgående syn på att matteboken har en central roll i undervisningen. 
Detta avspeglar sig givetvis hos eleverna. Enligt Lpo 94 så bör matematikundervisningen 
bedrivas både praktiskt och teoretiskt. Detta för att eleven ska inse att matematiken är ett 
skapande ämne. Vi anser att man i den verksamhet som vi varit i inte till fullo uppfyller detta. 
 
När det gäller den stora ökningen av kopplingen mellan matematik och läxa har vi en annan 
förklaring. Under vår praktikvistelse så samtalades det i den ena klassen om matteläxans vara 
eller ickevara. Vi tror att eleverna har påverkats av dessa samtal som förts både i hemmen och 
på skolan på grund av att ökningen endast skett i den klassen.  
 
Det andra diagrammet visar att eleverna upplever matematiken mindre lustfylld vid det andra 
enkättillfället. Detta resultatet förvånade oss eftersom vi har fått så bra och positiv respons på 
våra övningar. Många av våra övningar ville eleverna göra flera gånger. Vi tror att resultatet 
bottnar mer i matematikboken än de lekar, spel och sagor som vi genomförde. Många av 
eleverna befann sig i nya avsnitt i matteboken som upplevdes som svåra och därmed tråkiga. 
För att inte påverka resultatet valde vi att inte diskutera våra övningar med eleverna. Vi 
märkte dock att de hade svårt att själva se sambandet mellan de övningar vi genomförde och 
matematik.  
 
I det tredje diagrammet där vi ville få fram elevernas syn på vuxnas användande av matematik 
har i stort sett endast en förflyttning skett mellan jobbet och affären. Vad vi har 
uppmärksammat i och med denna fråga är att eleverna inser att vuxna använder matematik i 
sin vardag men har svårt att göra den kopplingen när det gäller dem själva.  
 

Elevens intresse för matematik 
 
Det fjärde diagrammet visar ingen större skillnad mellan det första och andra enkättillfället. 
Sättet de själva anser sig lära matematik  på är således oförändrat. Man kan i diagrammet se 
att majoriteten av eleverna upplever sig lära matematik bäst genom att arbeta ensam i 
matteboken och eller hemma. Av dessa två alternativ är det flest elever som valt det första. 
Detta tolkar vi som att eleverna själva inte anser att kommunikation är viktig för deras 
matematikinlärning. Även här tror vi att eleverna inte uppfattar andra inlärningsformer än 
matteboken som en källa till kunskap. Malmer menar att språket är ett viktigt medel för att 
utveckla, bygga begrepp och föreställningar om matematiska förhållanden. Även vi anser att 
språket och det sociala samspelet är nödvändigt för inlärning och förståelse.  
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Kommunikation som stöd för matematikinlärning 
 
I det femte och sista diagrammet har en förändring skett av resultatet. Man kan se att fler 
elever har förstått att de lär sig matematik för sin egen framtid. Detta stöder Vygotskijs tanke 
om att undervisnigen ska resultera i kunskap som kan tillämpas i framtiden. Vi tror att 
eleverna har svårt att se behovet av matematik i sin nuvarande vardag. Däremot verkar de ha 
lättare att relatera matematik till vuxnas vardag. Det kan bero på att eleverna har svårt att se 
sin egen vardag objektivt. 

Slutsatser 
 
Vårt slutgiltiga resultat kan bero på olika faktorer. Vi anser att sju veckor är en alldeles för 
kort tidsperiod för att kunna förändra det traditionella synsättet som finns på 
matematikundervisningen och inlärningen i skolverksamheten. Arbetet med att förändra detta 
synsätt kräver tid och engagemang från både pedagoger och skolledare. Trots att resultatet 
inte blev som vi önskat så anser vi att detta arbete har varit lärorikt för oss. Vi har med detta 
arbetssätt sett att eleverna ibland har mer kunskap än vad vi och de själva tror att de har. 
 
Vi har även upplevt att det finns en omedveten dubbelmoral hos vissa pedagoger i skolan. De 
nämner vikten av kommunikation, lek, spel, sagor och andra inlärningsformer inom 
matematiken. När det väl kommer till kritan så är det matteboken som kommer i centrum. 
Som vi skrev i inledningen tror vi att det finns en osäkerhet hos vissa pedagoger och där 
fungerar läromedlet som en trygghet. Vi kan däremot förstå att det ibland kan vara svårt att 
motstå alla de påtryckningar som läggs på pedagogerna. Påtryckningarna kommer inte bara 
från föräldrahåll utan även i vissa fall från andra kollegor. Det gäller därför att stå på sig som 
pedagog och kunna motivera varför man bedriver den undervisningen man gör. 
 

Fortsatt forskning 
Som vidareutveckling av vårt arbete kan man studera mattebokens stora roll i 
matematikundervisningen. Man skulle även kunna utföra vår undersökning på elever i senare 
årskurser.  
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Enkät 
 
• Vad tänker du på när du hör ordet matematik? 

Ringa in de två sakerna som du tycker passar bäst! 

 
 

• Vad tycker du om ämnet matematik? 
Måla den del av Ludde Larvs kropp som stämmer bäst! 

 
 
 

      
      
      
       
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Jätte-
roligt

Roligt Ganska 
roligt Ganska  
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Bilaga 1:1 



  

 
 

• När tror du att vuxna använder matematik? 
Ringa in den stjärna du tycker passar bäst!  
      
      
      
      
      
      
      
      
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• När lär du dig matematik bäst? 
Ringa in två alternativ i tavlan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På jobbet 

Aldrig 

Hemma 
I affären 

Annat: 

Arbeta ensam 
i matteboken När läraren går igenom 

något för klassen 
 
 
Arbeta med kompisar  Hemma 
 

Annat material som    
till exempel lösblad  
och arbetsschema 

Bilaga 1:2 



  

 
 

• Varför lär du dig matematik? 
 

• Mamma eller pappa vill det 

• För att kunna spela dator 

• För att räkna ut matteböckerna 

• För att få ett jobb när jag blir stor 

• För att kunna använda pengar 

 Läraren vill det 

 Annat  
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Valle Vampyr 
 

Den här mattesagan hittade vi i Peggy Keys bok Mattelekar. Till sagan hade teckningar av 
figurerna ritats upp i förväg på ett blädderblock så att alla kunde se de olika personerna i 
berättelsen. Det var någonting som eleverna uppskattade mycket. Efter varje uppgift i sagan 
så pratade vi om hur eleverna tänkte när de räknade ut dem. Sagan blev en sådan succé att vi 
fick vidareutveckla den och göra en uppföljning på den. Valle Vampyr genomförde vi endast i 
år två. År tre fick istället arbeta med mattegåtor från landet Pymm, se bilaga 8-10, som passar 
deras nivå bättre. 
 
Valle Vampyr planerade sitt födelsedagskalas. Han behövde tillräckligt med mat åt 
sig själv och sina tre kompisar, Rolf Varulv, Signe Spöke och Cissi Zombie. Valle ville 
att alla först skulle få tre ögon som en liten aptitretare. Hur många ögon behövde 
Valle köpa? 
Svar: 3+3+3+3=12 
 
Valle ville också bjuda alla kompisarna på något gott att dricka. Han ville därför bjuda 
dem på blodcocktail. För detta behövde Valle 5 glas blod för varje person. Hur 
många glas blod behövde Valle sammanlagt till sina cocktails? 
Svar: 5+5+5+5=20 
 
Viola Vampyr, Valles mamma ville ge sin en speciell present och köpte så 16 
kanderade aptarmar. Dessa vill Valle dela med sig av till sina vänner. Hur många 
aparmar fick de var? 
Svar: 4 stycken var. (4+4+4+4=16) 
 
Rolf Varulv hade verkligen ansträngt sig för att hitta på en bra present till sin kompis 
Valle. Han hade därför gått till slaktaren och köpt några kohjärtan. Rolf ville även att 
de andra vännerna skulle få smaka av läckerheterna, så han köpte 6 hjärtan åt dem 
var. Hur många hjärtan köpte Rolf? 
Svar: 6+6+6+6=24 
 
Signe Spöke var ett fegt litet spöke som snabbt blev rädd för saker och ting. Hans 
favoritgodis var brända daggmaskar och nu ville han att Valle skulle få smaka dessa. 
Signe köpte 40 maskar och i varje påse fanns det 10 maskar. Hur många påsar 
köpte Signe? 
Svar: 4 stycken påsar (10+10+10+10) 
 
Cissi Zombie var lite småförtjust i Valle så hon hade köpt honom en dödskalle i 
födelsedagspresent. Cissi visste nämligen om att Valle gillade att spela fotboll och 
tänkte att de kunde använda skallen till det. Hela gänget spelade för fulla muggar 
med den hårda skallen. Valle gjorde 8 mål, Rolf 5, Signe 6 och Cissi 7 mål vardera. 
Hur många mål gjorde de tillsammans.  
Svar: 8+5+6+7=26 
 
Hela Valles kalas blev en succé och alla hans kompisar längtar redan till nästa år då 
Valle fyller år igen. 

Bilaga 2:1 



  

Räknesagor 
 
De tre följande räknesagor, Häxan på kvastresa, På stan samt Kaos på zoo hittade vi i Peggy 
Keys bok Mattelekar. Vi utförde räknesagorna i både årskurs två och tre. Eleverna var 
tvungna att  hålla all information i huvudet och räkna utan penna och papper vilket är en bra 
övning. 
 
Häxan på kvastresa 
Det var en gång en häxa som bodde i ett gammalt slott med tre svarta katter, fyra 
spöken och ett troll. Hur många varelser bodde hos häxan? 
Svar: Åtta stycken varelser. 
 
Den här häxan älskade mer än något annat att förtrolla människor. En onsdag 
kallade hon samman sina katter för en resa och iväg for de på en kvast för att 
förtrolla. Snart fick hon syn på en pojke med en väska full med godsaker. Pojken 
hade två chokladkyssar, två karameller och två tuggummin. Hur många godsaker 
hade pojken? 
Svar: Sex stycken godsaker. 
 
Hon förvandlade två av godsakerna till spindlar, resten lät hon vara. Hur många 
godsaker hade pojken nu? 
Svar: Fyra stycken godsaker. 
 
Spindlarna började att springa iväg. Pojken blev vettskrämd. Men häxan glömde en 
sak. Hennes katter var rädda för spindlar. Faktum är att katterna blev så rädda att de 
hoppade av kvasten. Kvasten råkade i obalans och började svänga och skumpa. 
Plötsligt ramlade häxan av kvasten. Hon fick fem bulor på huvudet och sex på näsan. 
Hur många bulor fick hon sammanlagt? Stackars häxa. 
Svar: Elva stycken bulor. 
 
 
På stan 
 
Jag var och handlade i går. Först gick jag till skoaffären. Jag tittade på massor av 
skor. Jag provade två par röda och tre par blå skor. Hur många par prövade jag? 
Svar: 5 par skor 
 
Jag bestämde mig för att inte köpa några skor. Istället bestämde jag mig för att köpa 
en kostym. Så jag gick till en klädaffär. Där hängde det tio kostymer på en 
klädhängare. Sju av dem var hemskt fula. De andra var fina. Hur många var fina? 
Svar: Tre stycken kostymer var fina. 
 
Jag beslöt mig för att köpa en av kostymerna. Den kostade fyrahundra kronor. Jag 
gav försäljaren femhundra kronor. Gav jag honom för lite eller för mycket? 
Svar: För mycket. 
 
Jag tillbringade tio minuter i skoaffären och tio minuter i klädaffären. Hur länge 
handlade jag? 
Svar: Tjugo minuter. 
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Kaos på zoo 
En man gick till djurparken. Han såg fem zebror och sex apor. Hur många djur såg 
han? 
Svar: 11 stycken djur. 
 
Plötsligt gick staketet till zebrorna sönder. Två av zebrorna gav sig iväg. Ur många 
zebror fanns det kvar i inhägnaden. 
Svar: Tre stycken zebror. 
 
Mannen började jaga de bortsprungna zebrorna. Under jakten sprang han ihop med 
popcornförsäljaren. Popcornförsäljaren ramlade omkull och med honom popcornen. 
Fem påsar popcorn föll i gatan och tre föll på trottoaren. Hur många påsar popcorn 
hade fallit ner? 
Svar: Åtta stycken popcornpåsar. 
 
När zebrorna fick syn på popcornen kom de springande tillbaka. De ville äta popcorn. 
Innan någon kunde hindra dem hade de satt i sig sex påsar. Hur många påsar fanns 
det kvar? 
Svar: Två stycken popcornpåsar. 
 
Då fick mannen en idé. Han gjorde ett popcornspår från popcornmannen till 
inhägnaden. Zebrorna fortsatte äta popcorn och innan de visste ordet av var de 
tillbaka i inhägnaden. 
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Hemligt nummer 
 
Även denna lek kom från Peggy Keys bok Mattelekar. Hemligt numer är en lek som hjälper 
eleverna att lära sig siffrors värde, högre eller lägre. De måste koncentrera sig på vad de 
övriga kamraterna säger för att komma ihåg de tidigare gissningarna. Leken hemligt nummer 
går att utveckla i många steg och anpassa efter elevernas mognad.. Det är en bra lek som man 
kan leka när man har en liten stund över och det krävs inte något material. Övningen går ut på 
att en person tänker på ett nummer, övriga personer ska med gissningar komma fram till 
vilket nummer det är. 
 
Vid det första tillfället var det en övningsledare som tänkte på ett nummer och eleverna fick 
gissa. Man kan börja med att säga till exempel: "Jag tänker på ett nummer mellan 1 och 50, ni 
har 7 gissningar på er." När en elev hade gissat ett tal gav ledaren en ledtråd, det är högre eller 
lägre än det gissade numret. Om eleverna lyckas gissa sig till rätt tal på maximalt  sju 
gissningar så vinner de, annars vinner ledaren. Det är roligt med ett tävlingsmoment i leken. 
 
Vid senare tillfällen fick eleverna i klassen i tur och ordning själva vara den som tänkte på ett 
nummer och de övriga eleverna fick gissa. 
 
Genom att ändra antalet siffror i intervallet och antalet gissningsförsök så kan man öka eller 
minska svårighetsgraden. Det vi inte hann göra, men som man skulle kunna ha gjort som 
vidarutveckling är att låta eleverna arbeta i par och gissa på varandras hemliga nummer 
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Omfördelning 
 
Det här spelet kom från en annan av Peggy Keys böcker, Inlärningslekar. Omfördelning är ett 
mattebingospel där syftet är att eleverna ska träna på positionssystemet. Det gör även att 
eleverna tränas på att uttrycka samma mängd på olika matematiska sätt. År två repeterade och 
tränade på tiotal och ental medan år tre tränade även på hundratal. 
 
Tillvägagångssätt 
Eleverna fick var sin spelplan och spelmarker, alla spelplaner hade samma tal men dessa var 
omblandade så ingen spelplan var den andra lik. Kandidaten läste upp ett bingotal till exempel 
ett hundratal åtta tiotal och arton ental vilket ger etthundranittiotre, det gäller då för eleverna 
att lokalisera talet på spelplanen och markera den. Eleverna fick bingo när de hade fyra i rad, 
antingen lodrät, vågrät eller diagonalt. Det gäller för pedagogen att känna av när det är dags 
att avsluta spelet. 
 
Exempel på bingokort år tre: 
 
 
 
 
 
 
 
Exempel på spelplan år tre: 
 
 

332 573 535 466 371 427 
425 250 503 519 541 367 
365 198 154 176 243 484 
338 287 121 246 396 269 
159 482 548 280 233 455 
514 225 118 404 501 199 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Hundratal 
8 Tiotal 
18 Ental 
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Gooney från yttre rymden: 
 
Grundidén till den här räknesagan hittade vi också i Peggy Keys bok Inlärningslekar. 
Eleverna fick till den här berättelsen penna och papper för att få skriva och rita under 
övningen. Inledningsvis frågade övningsledaren om någon hade hört talas om en Gooney. Det 
hade ingen. Sedan berättades för eleverna att Gooneysar är varelser som bor långt bort i 
rymden på en främmande planet och lite om hur de lever. Efter det så ritade vi upp hur den 
såg ut,  framme på ett blädderblock och eleverna på sina egna papper.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppgifterna handlade sen om hela familjen Gooney. Precis som vi människor så bor de flesta 
Gooneysar i familjer. I den här familjen hade vi en mamma, pappa, pojke och flicka. Utifrån 
familjen Gooney fick eleverna uppgifter att lösa och på något vis skriva ner eller rita på sitt 
papper. Det var det frågor om kroppsdelar till exempel hur många ögon, munnar, fingrar eller 
armar hade de tillsamman. Sen hade vi även frågor kring hur mycket mat de åt. Vi pratade om 
hur eleverna tänkte och de fick förklara för varandra. De ritade inte upp hela familjerna utan 
hade sträcksystem. 
 
Exempel för hur det kunde se ut på elevens papper: 
 
Antal munnar i familjen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mamma 
 

Pappa     
 

Pojke 
 

Flicka 
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Mattegåtor från Pymm 
 
Vi hittade en bok som är skriven av Margaret C. Edmiston som verkade spännande. Boken 
heter Mattegåtor och handlar om landet Pymm och dess invånare. Författaren hade utformat 
mattegåtor utifrån detta land som eleverna skulle lösa. Gåtorna var anpassade för högstadiet 
och alldeles för svåra för eleverna på praktikplatsen, så dessa gjordes om. I anpassningen som 
gjordes var det endast siffrorna som ändrades. 
 
Vid lektionstillfället så fick eleverna arbeta två och två och utformades till en liten tävling för 
att se vilket par som skulle få flest antal rätt, för att öka motivationen. Kandidaten läste 
historien och läste gåtorna en och en så eleverna hann tänka och räkna ut svaren. När alla 
gåtor var upplästa och uträknade så gick vi igenom alla svar på tavlan och de fick förklara hur 
de hade tänkt. På grund av att räkneoperationerna i denna saga är lite svårare så genomfördes 
den endast i år3. 
 
 
Inledande historia 
Välkommen till Pymm, ett land som är befolkat av människor, älvor, halvälvor, 
dvärgar och till och med minotaurer. Riddarna av det Gyllene Svärdet är de tappraste 
hjältarna i landet och arméer, stora som små, kämpar för landets säkerhet. Pymm är 
även ett land som är bebott av drakar och andra konstiga varelser (så som de 
äckliga, monstruösa glubbarna). Trollkarlar använder sina krafter både i ondo och 
godo och de vanliga invånarna (stenhuggare, mjölnare, brobyggare, kuskar, 
färjekaptener osv.) lever lugnt sina liv och roar sig genom att besöka marknader och 
festligheter som anordnas av deras kungar. 
 

Gåtor 
Det bor många drakar i Pymm. En av dessa är den lilla Alaranthus. Han bor i en liten 
grotta i stadens utkant med sin mamma och pappa drake. Alaranthus vägde efter 
sommaren 52 kg, han har ökat 3 kg under sommaren. Hur mycket vägde Alaranthus 
före sommaren? 
Svar: 49 kg (52-3 = 49) 
 
I Pymm gillar alla att dricka lingondricka. Man kan gå till affären och köpa stora 
tunnor med lingondricka. Den största tunnan rymmer 25 liter. Hur mycket finns det 
kvar i tunnan om man har druckit upp 12 liter? 
Svar: 13 Liter (25-12 = 13) 
 
Dvärgarna Dobbit och Mobbit är syskon, Dobbit är äldre än Mobbit. De bor 
tillsammans i en liten stuga i Pymm och de arbetar som takläggare. De odlar sina 
grönsaker i ett litet land på baksidan av huset. Och de roar sig genom att gå och 
lyssna på när någon spelar en koncert på slottet. Dobbit är 68 cm lång och Mobbit är 
55 cm lång. Hur mycket längre är Dobbit än Mobbit? 
Svar: 13 cm (68-55 = 13) 
 
Mjölnaren i Pymm heter Bobbo och varje morgon kl. 5 pussar han sin fru på kinden, 
tar sin lunch och beger sig mot kvarnen med sin häst och vagn. När han åker genom 
staden så träffar han varje morgon på stenhuggaren Nils som är på väg till 
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stenbrottet för att arbeta. Stenhuggaren Nils är 32 år gammal och 6 år äldre än 
Bobbo. Hur gammal är mjölnaren Bobbo? 
Svar: 26 år (32-6 = 26) 
 
De 5 riddarna av det Gyllene Svärdet var hungriga så de gick ner till slottets kök för 
att få något att äta. De hittade ingenting som var lätt att tillaga så de tittade sig 
omkring för att hitta något enklare. På det stora bordet såg de ett stort fat med äpplen 
i, det fanns exakt 30 St. äpplen i fatet. Hur många äpplen får varje riddare om de 
delar lika? 
Svar: 6 Äpplen (30÷5 = 6) 
 
Monstren Hax och Krax tävlar om vem som kan hoppa längst. Hax hoppade som 
längst 435 cm/m och Krax hoppade 30 cm/m kortare. Hur långt hoppade Krax som 
längst? 
Svar: 405 cm/m (435-30 = 405) 
 
Fem av de älvor som bor i landet Pymm gick en dag genom skogen där hittade de en 
korg med jättehallon, de var lika stora som äpplen. Älvorna räknade dem och fann att 
det var 15 st jättehallon i korgen. Den av älvorna som hittade korgen var självisk och 
hon ansåg att alla jättehallonen var hennes och att hon hade rätt att äta upp alla. 
Men de andra tyckte det var orättvist, att de inte skulle få något. Så den snälla och 
rara älvan Klara föreslog att de skulle dela lika, att alla skulle få lika mycket. Det 
tyckte de andra också och den själviska älvan blev nedröstad. Hur många jättehallon 
fick älvorna var? 
Svar: 3 st jättehallon (15÷5 = 3) 
 
 
Minotauren Mysko fyllde 8 år och hade kalas. Det kom 10 st på Myskos kalas alla åt 
vildsvinsburgare och jordgubbstårta. De lekte lekar och hade jättekul hela dagen. Alla 
som kom på kalaset gav Mysko 5 kr och en chokladkaka. När alla gått hem så gick 
Mysko in på sitt rum och räknade alla sina pengar och chokladkakor. Kan ni hjälpa 
honom med det. Alltså hur mycket pengar fick han och hur många chokladkakor fick 
han? 
Svar: 50 kr + 10 chokladkakor (5*10 = 50, 1*10 = 10) 
 
När människan Kajsa-Lisa skulle gå och handla så skickade mamma med pengar 
som skulle räcka till allt, mamma skickade 60 kr. Kajsa-Lisa gick till affären och när 
hon kom in läste hon på mammans lista och stoppade varorna i korgen. När hon var 
klar gick hon till kassan, hon hoppades att det skulle bli lite pengar över så hon skulle 
kunna köpa sig lite godis. Hon lastade varorna på bandet och kassörskan slog in 
varorna i apparaten.  1 mjölk 10 kr, 1 fralla 15 kr och en korv 25 kr, Kajsa-Lisa såg 
med spänning när summan kom fram, skulle hon kunna köpa sig lite godis eller inte. 
Vad säger ni, kan hon det och hur mycket får hon över i så fall? 
Svar: Ja, 10 kr (10+15+25 = 50, 60-50 = 10) 
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Raka spåret 
 
Raka spåret är ett brädspel som spelas i små grupper eller par. Vi hittade spelet i Peggy Keys 
bok Mattelekar. Spelplanen som vi tillverkade på dator går att variera och anpassa efter 
mognad vilket vi gjorde. Istället för speltärning så spelar man med spelkort där ett räknetal 
kan se ut så här: 8 + __ = 13 eller 16 -10=__. Det talet som fattas i räkneuppgiften är de antal 
steg som man får gå. I årskurs tre var spelkorten betydligt svårare än  i årskurs två. Det går 
också att utveckla med multiplikation och division. 
 
På spelplanens olika rutor finns det också olika uppgifter som till exempel gå lika mycket till, 
ta ett nytt kort, gå vidare två steg. Som spelmarker använde vi vanliga knappar. Det gäller att 
först gå ett varv från start till mål 
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