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Förord 
 
Under vårt examensarbete är det många personer som hjälpt till och stöttat oss vilket har 
resulterat i detta arbete. Först och främst skulle vi vilja tacka våra vetenskapliga handledare 
matematik professor Lars-Erik Persson samt universitetslektor Anna Wedestig. Ni har varit ett 
otroligt stöd och med stort engagemang inspirerat, uppmuntrat, kommit med värdefulla råd 
och inte minst svarat på våra frågor. Vidare vill vi tacka vår handledare Desirée Grönberg ute 
på fältet och alla de underbara eleverna i årskurs tre som var med i vår undersökning. Vi vill 
också tacka Rebeckas far Stefan Sävenstedt som har hjälpt oss och läst igenom arbetet och 
kritiskt granskat det samt Rebeckas vän Thorbjörn Johansson som hjälpt oss med layouten. 
Utan er alla hade det inte varit möjligt att göra detta arbete. 
 
2004-12-22 
 
Susanne Johansson & Rebecka Magnusson 
 



 

Sammanfattning 
 
Denna uppsats handlar om elevers attityd till ämnet matematik. Syftet med uppsatsen var att 
undersöka om elevers attityd till matematik förändras vid införande av mer konkret material i 
form av lek och spel i undervisningen. Undersökningen genomfördes i årskurs tre och pågick 
under en period av fem veckor. Enkäter och observationer har legat till grund för 
undersökningen. Målet var att ge eleverna möjligheten att arbeta mer praktiskt. Det har 
funnits många källor att inspireras av i ämnet matematik. En av dessa är vår förträfflige 
handledare professor Lars-Erik Persson som stöttat oss och själv brinner för detta ämne. 
Resultatet av undersökningen visar att elevernas attityd förändrades i positiv riktning och 
införandet av praktiska inslag uppskattades mer än det rent teoretiska arbetssättet. Vi har inte 
kunnat se några konsekvenser av att införa mer konkret material i form av lek och spel i 
matematikundervisningen. 
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Bakgrund 

 

Inledning 
 
Matematik är ett mycket viktigt ämne för utvecklingen av vårt moderna samhälle och det är 
viktigt att så många som möjligt får möjlighet att både inhämta nödvändiga kunskaper och bli 
intresserade av ämnet. Därför är matematikundervisning mycket viktigt vilket även 
uppmärksammats på regeringsnivå. Deras matematikdelegation har just lagt fram sitt 
slutbetänkande med en rad intressanta förslag (Matematikdelegationens hemsida). 
Huvudsyftet med detta examensarbete ligger väl i linje med en del av de förslag som finns i 
detta betänkande. 
 
Syftet med vårt examensarbete är nämligen att undersöka om elevernas attityd till matematik 
förändras vid införandet av mer konkret material i form av lek och spel i undervisningen. 
Målet är att ge eleverna möjligheter att arbeta med ämnet matematik på ett mer praktiskt 
arbetssätt. Genom att undersöka elevernas attityd till matematiken innan genomförandet med 
lekfulla lektioner samt efter, vill vi få en uppfattning om vårt praktiska arbetssätt ger eleverna 
en annan attityd till ämnet, därmed även förbättrade möjligheter att inhämta önskvärda 
kunskaper och motivationer. 
 
Vi hoppas att vår undersökning kan ligga till grund för en större undersökning och möjligen 
även forskning inom ämnet ”matematik och lärande” vid Luleå tekniska universitet (där en av 
våra handledare vägleder flera doktorander). 
 
Vi vill med denna dikt betona hur viktig leken är för barnens livslånga lärande.  
 

Lek är liv 
 

Barnen leker. När de leker ekar 
livets egen låt i deras lekar. 

 
Gäll och yster- eller dystert dov 
ljuder den så länge den får lov. 

 
Allt de tror och vet om verkligheten 
gör de lek av. De är märkligheten. 

 
Vuxna tror att lek är tidsfördriv. 

De har fel i detta. Lek är liv! 
 

(Granberg 2000 s.58) 
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Förankring i styrdokument 
 
I Styrdokumenten finns bekräftelse på att leken skall finnas med i undervisningen för att 
bidra till en roligare och mer lustfylld undervisning. Detta befästs i skolans olika 
styrdokument och kursplaner. 
 
I Läroplanen för förskolan skrivs det bland annat så här om leken. 
 
            ”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja  
                 barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det  
                 lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga  
                 till symbolisk tänkande, samt förmågan att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den  
                skapande och gestaltade leken få möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor  
                och erfarenheter” (Lpfö 98 s. 9). 
             
 
Vidare står det att matematik kan behandlas på olika sätt och i citatet nedanför betonas det att 
matematik och lek hör samman. 
 

”Lek och lekfullhet är en viktig dimension i barns lärande. När barnen utforskar och försöker 
  förstå sig själva och sin omvärld sker det oftast genom lek […] När barnen konstruerar med  
  hjälp av olika material eller bygger sina lekmiljöer utvecklar de förståelse för en rad  
 grundläggande funktioner. Att förstå rummets egenskaper är grundläggande för förståelsen av  
 matematik och  fysik […] I barnens vardag finns många tillfällen som kan användas för att öka  
 deras matematiska förståelse. Genom att på ett lekfullt sätt få barn att uppfatta och uttrycka   
antal, att ordna, sortera och jämföra efter storlek, vikt, volym och längd, att kunna skapa olika  
mönster,och enklare geometriska former, upptäcker barn matematiken. Genom att göra  
matematiska begrepp till en del av sin erfarenhetsvärld, utvecklar barn matematiken som språk.”  
(SOU  1997:157, s. 43). 

 
Av ovanstående citat tar vi fasta på att genom ett lekfullt arbetssätt kan man bidra till 
elevernas kunskap om de olika matematiska begreppen, som känns mer lustfyllda och inte 
lika svåra att övervinna. 
 
I kursplanen i matematik belyses vikten av att barnen får en varierad matematikundervisning; 
”För att framgångsrikt kunna utföra matematik krävs en balans mellan kreativa, 
problemlösande aktiviteter och kunskap om matematiska utmaningar”. (Kursplanen i 
matematik, www.skolverket.se).  
 
Skolan är en viktig del av elevens vardag. Styrdokument och kursplaner har många uppsatta 
mål som skall uppfyllas av varje enskild elev.  
 
Skolan skall 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 (Kursplanen i matematik, www.skolverket.se). 
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Historik 
 
Matematik som skolämne har alltid haft en stark ställning. Under många hundra år har 
forskning inom ämnet visat att matematikundervisningen har varit nästan oförändrad. År 1962 
infördes den 9-åriga grundskolan för alla och kursernas omfång och djup ändrades därmed. 
Stora internationella undersökningar av elevers matematikkunskaper gjordes år 1964 och 
1982. Debatter uppstod om hur man skulle kunna förbättra matematikinlärningen och 
basfärdigheter och nyttighetsräkning betonades nu starkare än tidigare. Med hjälp av 
verklighetsanknutna uppgifter skulle nu matematiken bli mer intressant för eleverna 
(Rönnlund 1989). 
 
Redan för 2300 år sedan i det antika Grekland uppmärksammade man lekens betydelse. Den 
atenske filosofen Platon säger att leken måste vara grundläggande i all utbildning. Att lära sig 
under tvång och plåga är inte alls lika bra, som att lära sig under lustfyllda former. Tyska 
författarna Johann Wolfgang von Goethe och Friedrich von Schiller såg lekens möjligheter 
som ett pedagogiskt hjälpmedel. 
 
Detta var en inblick ur ett historiskt perspektiv på leken som hjälpmedel i matematiken och 
det för tankarna till hur forskarna såg på ämnet förr och nu.   
 

Tidigare forskning 
 
Redan i matematikens ursprung användes pinnar, stenar, gropar och mycket annat för att 
förtydliga matematiska problem på ett roligt sätt. På detta sätt fick eleverna lära sig 
taluppfattning av olika slag på ett tydligare sätt, eftersom de hade konkreta redskap framför 
sig istället för abstrakta. 
 
Granberg har beskrivit lekens viktiga betydelse utifrån tidiga filosofers tankesätt och skriver 
att: 
 

”Det är mer än två millennier sedan den grekiske filosofen Platon uttryckte tankar om att leken 
  skulle dominera allt lärande. På sjuttonhundratalet sa Rousseau (1712-78) att undervisningen   
  borde grundas på lek. Nästa århundrade hävdade Goethe (1749-1832) att leken var grunden   
  till konstnärligt skapande. Den ryske psykologen Vygotskij (1896-1934) såg leken som en  
 skapande verksamhet och menade att leken var den viktigaste källan till utveckling av tanke,  
 vilja och känsla.  Den norske professorn i musikvetenskap, Jon-Roar Bjorkvold (f.1947) menar  
 att leken är en skapande livsform där tanke, känsla och rytm bildar en enhet.” 
 (Granberg, 2000, s. 57) 

 
Av ovanstående citat tar vi till oss filosofers och professorers tankar om lekens viktiga 
budskap i lärandet. Genom lustfylld lek som arbetssätt i lärandet ändras elevers attityd.  
De får en positiv syn till sitt eget lärande och det medför att kunskapsbitarna naturligt 
faller på plats. 
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Aktuell forskning 
 
I Nämnaren (2000) skriver författarna Ann Ahlberg, med flera om hur enormt viktigt det 
första mötet med matematik är för eleverna och hur mötet kan påverka deras fortsatta 
inställning till matematik. Vidare menar författarna att om eleven får en uppfattning att 
matematik bara handlar om siffror, ställa upp beräkningar och att så snabbt som möjligt ge 
rätt svar kan de få en felaktig uppfattning om vad matematik handlar om. ”Detta kan leda till 
att de aldrig upplever de rika möjligheter till kreativitet och upptäckarglädje som 
matematiken rymmer.” (Nämnaren, 2000, s.10).  
 
I ovanstående citat ser vi vad ett teoretiskt arbetssätt kan leda till när leken inte får plats i 
undervisningen.  
 
Författarna anser att elevernas lärande till största del är framsprunget i leken och det fria 
skapandet och att det även gäller matematiken ”De tillägnar sig matematiska kunskaper när 
de t ex hoppar rep, spelar spel, leker med allehanda leksaker och skapar lekmiljöer” 
(Nämnaren 2000 s.13). Författarna beskriver även andra sätt där eleverna tillägnar sig 
matematiska kunskaper t ex när de ritar bilder eller genom rim och ramsor som har ett 
matematiskt innehåll. 
 
Författarna i boken Nämnaren skriver också att elever är väldigt förtjusta i sin matematikbok 
men att den inte alltid har en positiv påverkan på elevernas lärande eftersom eleverna inte är 
redo att börja arbeta med abstrakta begrepp allt för tidigt. ”För att anknyta till barns 
kunskaper och erfarenheter och för att ge möjligheter att se matematikens värde söker vi 
aktiviteter utanför läroböcker och stenciler” (Nämnaren, 2000, s.146). 
 
I nedanstående citat får vi bekräftat att eleverna genom lek får möta olika begrepp i 
matematiken i ett naturligt sammanhang. 
 

”Lek, fantasi och skapande verksamhet spelar en stor roll för barnens lärande och används för  
  att ge barnen tillfälle att möta matematiska begrepp i ett för dem naturligt problemlösande 
  sammanhang. När läraren på detta sätt synliggör matematiken i organiserade situationer ges  
  alla barn möjlighet att vara med och lära.” (Nämnaren tema, 2000, s.18) 

 
 
Lärarnas egna attityder till leken som hjälpmedel i undervisningen för ett lustfyllt lärande 
smittar av sig till eleverna hur de upplever leken, därför är det av stor vikt hur lärarna 
förhåller sig till detta. 
 
 
I Nämnaren (2000) skriver författarna att det är av stor betydelse hur lärarna organiserar och 
genomför sin undervisning.  I bakgrundstexten till läroplanen slår man fast att lek, lärande och 
språk är sammanlänkande till en oskiljbar helhet i synen på hur barn erövrar kunskaper.  
 
En stor fördel med att använda sig av lek som läromedel är att det finns många olika 
metoder att bearbeta de matematiska begreppen på. Enligt Griffiths (1995) lär sig inte 
alla elever på samma sätt, därför anser hon att matematiken kan bli mera lustfylld och 
stimulerande genom lekinspirerade aktiviteter. 
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Enligt Grindberg & Jagtoien (2000) ger leken utrymme för fantasi och skapande, i leken är 
allt möjligt. Vidare skriver de att det är genom leken eleverna bearbetar sina erfarenheter och 
intryck från verkligheten. Verkligheten blir tydligare, mer överskådlig, begriplig och får en 
menig i leken. För att leken ska bli meningsfull behöver eleverna ett bra intryck av ett vuxet 
liv till vardags, arbete, avkoppling, lek och samvaro. Pedagogerna måste också se till att de 
finns i barnens närhet och att de inspirerar barnen till lek.  
 
Det är känt sedan länge hur positiva erfarenheter i matematik kan ge plats för upplevelser av 
klarhet och mönster. Detta ökar lusten till att upptäcka och undersöka vidare och det blir ett 
utmanande och stimulerande ämne. För många andra har negativa erfarenheter upplevts som 
ångestskapande och svåra att förstå. Hos dessa personer kan känslan av misslyckande och 
avståndstagande till ämnet matematik erfaras.   
 
I en intervju med matematik professor Lars-Erik Persson berättar han om ett reportage i 
Uppsala Nya Tidning, där han efterlyser en mer kreativ syn på matematiken i skolan. Han 
förutsätter att man med små barn utgår ifrån matematik i den vardagliga leken. I 
matematikundervisningen är det av stor vikt att ha kunniga lärare som inspirerar eleverna att 
se och uppleva matematiken med andra verktyg än enbart läroböcker (Intervju med Lars-Erik 
Persson). 
 
Vidare säger Lars-Erik Persson att ”Matematik är ett verktyg för att förstå och tolka sin 
omgivning som alla har rätt till. Därför bör man satsa resurser på att visa matematiken som 
spännande, genom att hitta arbetssätt med fler infallsvinklar, som lyfter och fördjupar 
förståelsen och som passar fler elevers lärstilar. Man måste utgå från elevernas erfarenheter 
och utvecklingsnivå. Då blir matematiken roligare och mer stimulerande för eleverna” 
(Intervju med Lars-Erik Persson)  
 
Skolverket har genomfört en intressant kvalitetsgranskning med avseende på hur viktigt 
de är att hitta lusten hos eleverna och hålla den vid liv i olika lärandesituationer. 
Granskningen har behandlat vilka faktorer, som legat bakom och påverkat lusten till att 
lära både positivt och negativt samt vad pedagogerna gör för att stödja och väcka lusten 
till att lära (Skolverkets rapport nr. 221).  
 

Syfte 
 
Syftet med vår undersökning är att se om elevers attityd till matematik förändras genom 
införande av konkret material i undervisningen i form av lek och spel. 
 

Metod 
 
För att studera om elevers attityd till matematik förändras genom införande av konkret 
material i undervisningen i form av lek och spel har vi genomfört ett experiment. 
Experimentet innebar att vi under fem veckor av vår verksamhetsförlagda utbildning 
förändrade den existerande matematikundervisningen genom att införa en 
matematikundervisning baserad på lek. När vi konstruerade lekarna har vi använt oss av våra 
tidigare erfarenheter ur olika pedagogiska synsätt och metoder samt olika arbetssätt som till 
exempel Montessori och Reggio Emilia (Boken om Pedagogerna).   
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För att hitta rätt nivå på lekarna och spelen konstruerade vi själva ett matematiktest utifrån 
årskurs tres kursplan. Vi var osäkra om testet mätte det vi avsåg och gjorde därför jämförelser 
mellan elevernas prestation i vårt test med lärarens förväntade resultat. För oss blev detta ett 
sätt att validera testet. 
 
I undersökningen har vi använt oss av två olika metoder för att studera om elevernas attityder 
till matematik förändras.  I den ena metoden använde vi en enkät och i den andra metoden 
gjorde vi ostrukturerade observationer. Vi konstruerade en attitydenkät med givna 
svarsalternativ kompletterad med öppna frågor. Eleverna fick fylla i samma enkät både före 
och efter undersökningen. 
 
Trost (2001) anser att enkäter är jämförbara med personliga intervjuer med den skillnaden att 
i enkäter svarar personen i fråga själv på frågorna och ingen intervjuare finns i närheten, som 
kan påverka svaren. Positivt med de enkäter som delas ut är att personen som delar ut 
enkäterna finns till hands och kan förklara om det uppstår frågor och funderingar. 
Nackdelarna med att skicka enkäter per post är att den enskilda inte kan besvara frågorna samt 
att det kan bli ett stort bortfall bland de tillfrågade. En annan nackdel är att enkäter inte ger 
plats för fylligare svar, missförstånd ges inte tillfälle att redas ut och öppenheten är begränsad.  
 
För att komplettera enkätundersökningen genomförde vi ostrukturerade observationer. Vi 
hade inget observationsschema men vid varje lektionspass så observerade vi hur eleverna 
uppfattad och genomfört lekarna. Vi försökte också bilda oss en uppfattning om deras 
attityder till matematiklekarna. Efter varje lektionspass så skrev vi ner våra reflektioner i form 
av dagboksanteckningar. Vi valde ostrukturerade observationer eftersom det gav oss större 
frihet att följa vad som hände bland eleverna. 
 
Enligt R. Patel och B. Davidson (1994) är observationer användbara när man ska samla 
information om beteende i naturliga sammanhang. Positivt med observationer är att alla kan 
bli observerade, även de som inte vågar delta i intervjuer då de kan tro att de inte kommer att 
motsvara förväntningarna. En nackdel med observationer är att de är tidsödande. Vidare 
menar R. Patel och B. Davidson att en annan nackdel med observationer kan vara att det kan 
ske oförutsedda händelser som kan påverka resultaten eller som kan leda till att man får 
avbryta observationerna.  
 

Försökspersoner 
 
De elever vi arbetade med går i årskurs tre och är åtta eller nio år gamla. I klassen är de 17 
elever varav 14 flickor och tre pojkar. Denna klass arbetar till största delen i den vanliga 
matematik boken.  
 

Bortfall 
 
Under det andra enkättillfället var tre elever frånvarande på grund av sjukdom. 
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Genomförande 
 
Under den fem veckors verksamhetsförlagda utbildning genomförde vi ett antal lektionspass 
inom matematiken (se bilaga 5-9). När vi var på besök och träffade vår handledare och 
eleverna innan vfu:n började, delade vi ut ett informationsbrev till föräldrar och elever, där vi 
berättade om oss själva och varför vi var där (se bilaga 1).  
 
I början av veckan arbetade vi med att lära känna eleverna och deras arbetssätt i matematiken. 
I slutet på veckan delade vi ut en enkät (se bilaga 2) som eleverna fick fylla i var för sig. Vi 
genomförde även ett matematiktest (se bilaga 3) för var och en av eleverna, för att se vad de 
kunde kring de olika matematiska begreppen som vi senare kom att leka och öva fram. 
Följande veckor arbetade vi med mer konkreta material i form av lek och spel med eleverna 
för att se om elevernas attityd till matematik förändrades. Vi lärarkandidater observerade 
samtidigt hur eleverna arbetade och agerade i de olika utförandena. I slutet av vår 
verksamhetsförlagda utbildning delade vi åter ut samma enkät som vi delade ut första veckan 
till eleverna för att se om deras attityd till ämnet hade förändrats. 
 

Tidsplan 
 
VT-2004 valde vi ut att arbetet skulle handla om elevers förståelse i matematik ökade med 
hjälp av leken som komplement till andra läromedel. Vi gick igenom böcker och annat 
material som handlade om vårt valda ämne. 
 
HT-2004 började kurserna LUA 301 & 302. Då fick vi reda på att vårt PM för arbetet skulle 
lämnas in den 15 september. Det var lite svårt att utföra allt noggrant, då vi inte visste i vilken 
årskurs vi skulle bli placerade i på vår verksamhetsförlagda utbildning.  
 
När vi hade lämnat in vårt PM blev vi tilldelade vetenskapliga handledare som vi skulle 
kontakta för fortsatt utveckling av vårt examensarbete. När vi gjorde detta ansåg de att 
undersökningen vi ville utföra var för stor och vi blev rådda att avgränsa vårt syfte. Detta 
medförde att vårt syfte istället kom att handla om elevers attityder förändras till matematiken 
när man införde konkret material i form av lek och spel i undervisningen. 
 

Tidsplan över vfu:n 
 

Vecka 1 
 
Denna vecka prioriterade vi åt att lära känna eleverna, personalen och miljön. För att vi 
lärarkandidater skulle lära oss namnen på eleverna fortare utförde vi en namnuppgift med dem 
(se bilaga 4). Alla eleverna fick svara på enkäten (se bilaga 2) vi gjort.  
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Vecka 2-3 
 
Under andra veckan utfördes matematiktestet (se bilaga 3). Därefter började vi med de 
lektionspass som vi förberett i löpande ordning (se bilaga 5-9).  
 

Vecka 4 
 
Under fjärde veckan fortsatte vi med våra lektionspass på mattetimmarna under lekfulla 
former.  
 

Vecka 5 
 
Här hade eleverna höstlov och då passade vi på att sammanställa de resultat vi hittills hade 
fått in samt att vi planerade för kommande uppgifter. 

Vecka 6 
 
Slutligen gav vi ut samma enkät (se bilaga 2) som vi gav ut vid första tillfället för att se om 
deras attityd förändrats efter att vi infört mera konkret material i form av lek och spel i 
matematikundervisningen. I slutet av veckan så tackade vi för oss och allt vi fått utföra med 
eleverna under denna period. 
 

Resultat 
 
I vårt resultat kommer vi att redovisa uppgifterna i den ordning vi utförde dem med eleverna. 
Enkäternas resultat redovisas i diagram med en analyserande text efteråt. Matematiktestet 
redogör vi i en statistisk rangkorrelation. Lektionspassen redovisas i en analyserande löpande 
text.  

Redovisning av enkätfrågor 
 

Fråga 1  Vad tycker du om matematik

0
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Figur 1. Diagrammet visar elevernas attityd till matematik. 
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Av figur 1 framkommer elevernas attityd till ämnet matematik före samt efter införandet 
av våra lektionspass i lekfulla former. De blåa staplarna visar elevernas attityd till 
matematik före vårt införande av konkret material. Här ser vi att spridningen är stor fast 
tyngdpunkten ligger åt det roliga hållet. De röda staplarna visar resultatet efter våra 
lektionspass och de är något mer koncentrerade mot det roliga hållet. Ingen elev tycker 
att ämnet är mycket tråkigt. Vid det andra tillfället var tre elever frånvarande.  
 

Fråga 2 Vad är matematik för dig? 
 
Vid första tillfället anser de flesta eleverna att matematik är att räkna i matematikboken. 
Vid andra tillfället ser vi skillnaden då eleverna även svarat att matematik för dem är att 
lära sig saker och att matematik behövs till mycket annat som till exempel 
matematikspel, matematiklekar, film, klockan och dataspel. Vad vi kan se är att det ändå 
finns ett starkt samband mellan första och andra enkättillfället, då många elever tycker att 
matematik är roligt men tråkigt när svårigheter dyker upp. 
 
 

Fråga 3:1  Behöver du kunna matematik
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Figur 2. Diagrammet visar elevernas behov av att kunna matematik. 
 
Av figur 2 kan vi avläsa elevernas attityd till att kunna ämnet matematik. Vid båda tillfällena 
svarar samtliga elever ”ja” på frågan om de behöver kunna matematik. Vid de andra 
enkättillfället var tre elever frånvarande. 

 

Fråga 3:2 När i så fall? 
 
Vid första enkättillfället svarade tre elever när man räknar i matematikboken. I övrigt finner vi 
ett mycket stort samband mellan första och andra tillfället, då eleverna svarat när man ska 
handla, räkna pengar, baka och när man blir stor. 
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Figur 3. Diagrammet visar elevernas uppfattning om matematik. 
 
Av diagrammet kan vi avläsa hur eleverna upplever matematik före och efter vårt 
genomförande. Vid det första enkättillfället tolkar vi att eleverna uppfattar matematik som ett 
ganska lätt ämne, fast viss spridning förekommer. Beträffande det andra enkättillfället ser vi 
att staplarna har koncentrerats och vi finner en jämn fördelning mellan de två första 
svarsalternativen. Tre elever var frånvarande vid det andra enkättillfället.  

 

Redovisning av Matematiktest  
 
Av matematiktestet (se bilaga 3) valde vi att göra en statistisk analys nämligen en 
rangkorrelation (se sid. 11). Vi jämförde de faktiska resultaten som eleverna presterade med 
vad klassläraren uppskattade att de skulle åstadkomma. I testet kunde eleverna få som mest 36 
rätt. Klassläraren fick till uppgift att rangordna eleverna efter de antal rätt hon trodde eleverna 
skulle få. Sedan utförde vi testet som behandlade uppgifter kring tiokamraterna, enkel 
addition och multiplikation och ental, tiotal och hundratal. Vi sammanställde de faktiska 
resultaten och rangordnade dem. I jämförelsen mellan elevernas faktiska resultat och det som 
klassläraren bedömt, ser vi om de är en bra eller dålig korrelation.  
 
Vår uträkning visar på en mycket stark korrelation mellan de faktiska resultaten och 
klasslärarens bedömning. 

 

 

 
 
 
 
 

Fråga 4  Är matematik svårt eller lätt
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Rangkorrelation: mellan resultat (R) och klasslärarens bedömning (B) 
 
Antal rätt R B d d² 
     
 
36 3 4 -1 1 
 
35 1 3 -2 4 
 
34 2 2  0 0 
 
32 2 0  2 4 
 
31 0 2 -2 4 
 
30 0 2 -2 4 
 
29 2 0  2 4 
 
28 0 1 -1 1 
 
26 2 0  2 4 
 
25 1 0  1 1 
 
22 1 0  1 1 
 
12 1 0  1 1 
 
11 1 0  1  1 
 
9 0 1 -1 1 
 
7 0 1 -1 1 
                      ______       _________ 
   d= 0         � d²  = 31 
 
r = 1-  6  * 31____  
           16 (16²  - 1) 
 
r = 1- 186__ 
          4080 
 
r = 1- 0,045 
 
r �  0,95 
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Figur 4. Diagrammet visar vårt slutliga korrealationsvärde i jämförelse med total 
rangkorrelation och stark korrelation. 

 

Redovisning av observationer vid lektionspassen 
 
Efter varje lektionsgenomförande förde vi dagboksanteckningar för att reflektera över 
elevernas sätt att klara uppgiftens mål samt hur attityden till matematik påverkas. Genom 
anteckningarna kan elevernas uppfattning till övningarna utläsas.  
 
Första lektionspasset eleverna fick utföra i matematiken med oss var att leka ”additions 
stafett” (se bilaga 5). Vi kunde skönja att leken flöt på i ett bra tempo, där deltagarna tog 
hänsyn till varandra. Alla fick tid att tänka efter vad svaret skulle bli och ingen ropade rakt ut 
de rätta svaret, utan väntade på sin tur med att svara. 
 
Andra lektionspasset inleddes med en gemensam genomgång av de olika tiokamrats 
kombinationer som finns, där fick eleverna använda sig av ”vågen” som hjälpmedel (se bilaga 
6). Med balansvågen och de medföljande vikterna kan eleverna beräkna hur de måste placera 
de olika vikterna för att de skall väga jämnt. I detta fall talet 10 eftersom de var tiokamraterna 
vi arbetade med. Här kunde vi se att eleverna helt förstod vad det var frågan om fastän det var 
första gången eleverna prövade på redskapet. Eleverna klarade av uppgiften med olika lång 
betänketid. 
 
Tredje lektionspasset fick eleverna pröva på leken ”Mattias” (se bilaga 7) som handlar om att 
kunna alla tiokamrater samt utföra rätt kombination av kroppsrörelse till detta. Vi analyserade 
våra tankar kring hur eleverna förstått uppgiften utifrån den kroppsrörelse de utförde samt att 
vi frågade några elever om det rätta svaret till rörelsen.  
 
Fjärde lektionspasset utförde vi spelet ”Entals och tiotalsuppfattning” där eleverna får öva sig 
i att överslagsräkna med att placera tärningens utslag i entals eller tiotalskolumnen (se bilaga 
8). Genom vår observation har vi sett hur eleverna placerar tärningens olika utslag i respektive 
entals eller tiotals kolumn. Vi har noterat att några elever tänker längre fram och med hjälp av 
överslagsräkning ser till att de inte överstiger siffran 100.  
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Vi kunde även konstatera att några elever befann sig under icke godtagbart utfall, då de 
placerade tärningarnas utslag med högsta siffran placerad i tiotalskolumnen så att redan vid 
andra slaget hade de passerat siffran 100. 
 
Femte lektionspasset fick eleverna spela ett tärningsspel vid namn ”Clownen”(se bilaga 9). 
Där tränar eleven sig i att addera ihop de olika tärningsutslagen och följa instruktionerna till 
utslagen. Här kunde vi se att de flesta eleverna följde instruktionerna på ett mycket bra sätt, 
förutom några få som var lite osäkra kring instruktionerna och ville måla dit till exempel tre 
ögon istället för två. 

 

Diskussion 
 
Syftet med arbetet var att undersöka elevers attityd till matematik och se hur de upplever ett 
mer kreativt arbetssätt i ämnet. Det undersökte vi genom att genomföra ett experiment där vi 
använde lek i matematikundervisningen. För att förstå vad leken betydde som 
undervisningsmetod använde vi två undersökningsmetoder.   
 

Reliabilitet 
 
Med reliabilitet avses mätmetodens tillförlitlighet med tanke på omständigheter som kan 
påverka resultatet.  
 
Metoden att använda sig av enkäter är ett bra sätt ur reliabilitetssynpunkt därför att 
strukturerade frågor kan ges på samma sätt vid flera tillfällen. På detta sätt begränsas yttre 
omständigheter som kan påverka resultatet. Våra frågor var enkelt uppbyggda med givna 
svarsalternativ förutom några av frågorna som var öppna, där eleverna själva fick skriva vad 
de ansåg. Eleverna fick den tid de behövde och kunde utföra enkäten i lugn och ro. 
Reliabiliteten vid ostrukturerade observationer är svårare att hantera. Tillförlitligheten i 
observationerna garanterades av att vi i förväg hade diskuterat igenom vad som skulle 
observeras och hur vi skulle gå tillväga. Vi var två som observerade och vi kunde jämföra 
våra reflektioner vilket ökade tillförlitligheten. 
 

Validitet 
 
Med validitet avses den tillförlitlighet mätinstrumenten har, det vill säga om instrumenten 
verkligen mäter det som är meningen.   
 
Det vi försökt mäta är elevers attityd till ämnet matematik, som är ett abstrakt fenomen och 
därmed svårt att få grepp om eftersom eleverna förknippar matematik med olika saker till 
exempel matteboken, spel, lekar och pengar.  Vi försökte konstruera frågor som var enkla och 
tydliga samt anpassade till elevernas nivå. Det var tydligt när eleverna fyllde i enkäterna att de 
förstod innehållet, speciellt de givna svarsalternativen. Vi tog det som ett tecken på att 
frågorna mätte attityderna hos eleverna. Validiteten av observationerna stärktes av att vi var 
två som kunde jämföra elevernas agerande. 
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Resultatdiskussion 
 
Vid observationer kan elever följas mer noggrant och vi kunde därigenom konstatera att 
eleverna upplevde lektionerna med kreativa inslag, som mer roliga. Det var alltid nya 
förväntningar inför varje lektionspass och glädjen lyste i deras ansikten. Detta visar på en mer 
positiv attityd till ämnet matematik. Vi anser därför att vi uppnått syftet med vår undersökning 
som var att se om elevers attityd till matematik förändras vid införande av mer konkret 
material i undervisningen. Detta får vi även bekräftat när vi kritiskt granskar läroplanen för 
förskolan.  
 

”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att   
  främja  barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och  
 det  lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och  
 förmåga till symbolisk tänkande, samt förmågan att samarbeta och lösa problem. Barnet  
kan i den  skapande och gestaltade leken få möjlighet att uttrycka och bearbeta  
upplevelser, känslor och erfarenheter” (Lpfö 98 s. 9). 

 
 
 
En viktig anledning till att lekarna fungerade var nog att vi gjorde ett matematiktest innan vi 
startade experimentet. Genom att det utfördes fick vi en inblick i vart eleverna befann sig 
kunskapsmässigt och kunde anpassa lektionspassen efter det eftersom eleverna hade hunnit 
olika långt i sina läroböcker.  
 
I leken är alla elever välkomna. Där får de känna sig duktiga och meningsfulla och 
verkligheten blir tydligare, mer överskådlig, begriplig och får en menig i leken. Detta 
bekräftas genom Grindberg & Jagtoien som menar att leken ger utrymme för fantasi och 
skapande, i leken är ingenting omöjligt. Vidare skriver de att det är genom leken barn 
bearbetar sina erfarenheter och intryck från verkligheten. 
 
 
Den kvantitativa undersökningen bestod av en enkät. Enkätundersökningen visade inte ett så 
tydligt resultat som vi förväntade oss. Om detta kan bero på svårigheterna att definiera 
skillnaden mellan jätteroligt eller ganska roligt och mycket tråkigt eller ganska tråkigt kan vi 
inte ta ställning till. Vi kan heller inte med säkerhet säga att resultatet som visats berodde på 
de tre bortfallen som fanns vid andra enkättillfället men eftersom vi lärt känna eleverna mer 
noggrant i observationerna vi gjort anser vi att dessa hade påverkat resultatet i en mer positiv 
riktning. En av de viktigaste orsakerna till att enkäten gav så litet utslag var troligen att det var 
ett litet elevunderlag. Antalet elever var bara 17 och tiden mellan enkäterna var bara fyra 
veckor så det är svårt att tänka sig att tänka sig att man kan få en statistisk skillnad i 
enkätsvaren. 
 

Egna reflektioner 
 
Vi har under vår studie reflekterat tillsammans med klassläraren efter varje genomförande vi 
gjort och på så sätt fått ett bra underlag för att sammanställa resultaten. Vi har även fått bra 
feedback från klassläraren med sådant som varit bra men även sådant som kan vara bra att ha i 
åtanke när vi utfört våra lektionspass.  
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Vi anser att låta eleverna räkna sida upp och sida ner i sina matematikböcker som delvis 
saknar verklighetsförankring, bidrar till att elevernas intresse för matematik avtar. 
 
Vi har insett att det är viktigt att vid ett tidigt stadium få elever intresserade av ämnet 
matematik och att de får lära sig det under varierade former, eftersom det är ett sådant abstrakt 
ämne. Därför är det av stort värde att finna en balans mellan de fyra kunskapsformerna; fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet. 

 

Pedagogisk tillämpning 
 
För att väcka elevernas intresse för matematik är de viktigt att fånga dem vid ett tidigt stadium 
i deras liv och inspirera eleverna till att utforska ämnet. För att detta ska fungera krävs det 
kunniga och entusiastiska pedagoger som brinner för detta ämne. Det är också viktigt att 
pedagogerna får delta på fortbildningskurser och får inhämta nya upplevelser samt reflektera 
med andra för att hitta lustfyllda metoder att lära ut till sina elever. 
 
Det är även viktigt att både som pedagog och elev våga utmana sig själv och pröva på nya 
saker och inte vara rädd för att misslyckas. Flexibilitet och gott om tid för eleverna är viktigt, 
för att de inte ska hasta sig igenom sina uppgifter utan ha tid att reflektera över hur uppgiften 
ska lösas samt hur det gått till. 
 
Vi behöver inte gå längre än till oss själva för att komma till insikt om att det är roligare och 
mer tillfredsställande att utföra en variation av teoretiska och praktiska moment för att nå 
samma mål. 
 

Fortsatt forskning 
 
Vi tycker att ämnet matematik och lärande är viktigt och intressant att forska kring, eftersom 
matematik finns överallt i vår vardag fast vi egentligen inte tänker på det. Från början var vi 
inställda på att forska om elevers förståelse i matematik ökar när man inför mer konkret 
material i undervisningen. Vi hade gärna studerat detta i olika skolor och under en längre tid 
för att få ett tillförlitligt resultat, men på grund av den korta tiden var vi tvungna att tänka om 
och avgränsa vårt syfte med arbetet. Det skulle dock vara mycket intressant om vi själva eller 
någon annan forskade vidare om detta, eftersom det är ett så angeläget ämne för oss alla.  
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Enkät om matematik 
 
Vad tycker du om matematik? 
Ringa in de svar du tycker stämmer in, endast ett svarsalternativ får väljas. 
 

                                                                                    
 
 

jätteroligt                ganska roligt               ganska tråkigt                 mycket tråkigt 
 
Vad är matematik för dig? 
Svara med egna ord 
här:_______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________ 
 
Behöver du kunna matematik?                          
Sätt ett kryss i en av rutorna 
               Ja                    
Nej  
När i så fall? 
Svara med egna ord här: 
_______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________ 
 
Är matematik svårt eller lätt? 
 

                                                                                        
 
jättelätt                     ganska lätt                      ganska svårt                 mycket svårt 
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Matematiktest 1 
 

1. Skriv talet arton med siffror ________ 
 
 

2. Hur mycket är siffran 3 värd i dessa tal? 
 

a) 53 Den är värd __________ 
 

b) 34 Den är värd __________ 
 

c) 354 Den är värd __________ 
 
 

3. Ringa in det tal som är störst. 
 

a) ½ eller 1½           b) 123 eller 231 
 
 

4. Räkna ut svaret. 
 

a)   5+8 =  ______  d)  57+6 = _______ 
 

b) 19+5 =  ______  e)   77+3 = _______ 
 

c) 27+31 = ______  
 

 
5. a) Hur kan du dela upp talet 10? 

 
_____ + _____ = 10        _____ + _____ = 10        _____ + _____ = 10 
 
_____ + _____ = 10        _____ + _____ = 10        _____ + _____ = 10 
 
_____ + _____ = 10        _____ + _____ = 10        _____ + _____ = 10 
 
_____ + _____ = 10        _____ + _____ = 10  
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5. b) Hur kan du dela upp talet 4? 
 
_____ + _____ = 4         _____ + _____ = 4           _____ + _____ = 4 
 
_____ + _____ = 4         _____ + _____ = 4 
 
 

6.  Räkna ut svaret. 
 
a) 3+3+3+3 = _____ 
 
b) 4�3 = _____ 
 
c) 4+4 = _____ 

 
d) 5+5+5+5 = _____ 

 
e) 5�4 = _____ 

 
 
7.  Hur mycket är siffran 6 värd i dessa tal? 

   
a) 67 Den är värd ________ 

 
b) 265 Den är värd _______ 

 
c) 106 Den är värd _______ 

 
d) 6783 Den är värd ______ 

 
 
Lycka till Susanne & Rebecka  
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Namnpresentation 
 
 

 
 

Rar 
Envis 
Bussig 
Elegant 
Charmig 
Kritisk 
A……… 

 
 
 
 
 
 
 

Den här namnpresentationen kallas för Akrostikon. Den går ut på att 
eleverna skriver sitt namn lodrätt ner på pappret. För varje bokstav i 
namnet skall sedan eleverna komma på en egenskap som passar in på dem 
som person. 
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Additionsstafett 
 
 

 
 
 

  
Additionsstafett går ut på att eleverna är uppdelade i två lag som står bredvid varandra. 
Framför dem finner de fyra koner som är numrerade med siffror. Konorna är markerade 
med talen 1 till 5, 6 till 10, 11 till 15 och 16 till 20. Leken går ut på att vi ledare ropar ut 
ett additionstal till de två som står främst i lagen. De skall nu tänka ut tyst för sig själva 
vad talet blir och sedan springa till den kon som bildar summan på talet. Har eleverna fått 
additionen 10+2 blir summan 12. De ska nu springa till konen som visar talen 11 till 15. 
När de har räknat ut talet och står vid konen så frågar vi eleverna som står vid konerna 
slumpvis varför de valt att gå till just den konen. De övriga i laget skall vara tysta och 
invänta deras tur.  
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Vågen 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Med balansvågen och de medföljande vikterna kan eleverna beräkna hur de måste placera 
de olika vikterna för att de skall väga jämnt. Om man till exempel skall träna på 
tiokamraterna placerar man den ena tyngden på talet 10 på den ena armen. På den 
motsatta armen skall nu eleverna placera ut två av tyngderna så att vågen väger jämnt till 
exempel ( 2+8=10). 
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Mattias 
 

                       
                   

                 Talen: 5 och 6 
 
 
                        
 
Talen: 9 och 10          Talen: 1 och 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talen: 3 och 4             Talen: 7 och 8 
 
 
 
 
Leken ”Mattias” går ut på att eleverna ska utföra rätt kombination av kroppsrörelse med 
den rätta tiokamraten som hjälp. Till exempel om läraren säger talet 8 så ska eleven då 
veta att talet 2 är den rätta kamraten till 8 (8+2=10). Eleven ska då så fort som möjligt 
utföra en kroppsrörelse vilket i detta fall blir att vinka med den högra handen. Allt detta 
utförs under tystnad så att alla har chans att tänka efter och inte bara härma någon av 
kamraterna. Läraren frågar också någon av eleverna varför denne vinkar just med den 
högra handen och får då till svar att det är för att det är talet två som är den rätta 
tiokamraten till talet 8.   
�
�
�
�
�
�
�
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Två deltagare med var sin spelplan och två 
tärningar. 

 
Varje deltagare måste slå fem gånger. 

 
Vinner gör den som kommer närmast 

hundra. 
 

Slå tärningarna varannan gång och bestäm 
om vilken tärningens tal ska vara ett ental och vilket som ska vara ett tiotal, 

skriv in i spelplanen. 
 

Summera fortlöpande! 
�

    TIOTAL           ENTAL 
�

 �

�

� �

� �

� �

� �

� �



Bilaga 9(9) 

Clownspel 
 

�

�
 

�
�

Clownspelet går ut på att addera ihop summan av två speltärningar och därefter följa 
instruktionerna och måla sin clown. Varje spelare börjar med att rita en rund cirkel på sitt 
papper som i detta fall blir clownens ansikte. Man kan vara hur många spelare som helst 
och turas om att kasta tärningarna.  
 
Instruktioner 
 
Om du får 12 prickar, så ritar du en hatt. 
Om du får 10 prickar, så ritar du en krage. 
Om du får 8 prickar, så ritar du ett öga. 
Om du får 6 prickar, så ritar du en näsa. 
Om du får 4 prickar, så ritar du en mun 
Om du får 2 prickar, så ritar du ett ögonbryn 
 
Sedan fortsätter du följa instruktionerna tills en av spelarna har färdigställt sin clown och 
den har då vunnit.  
 




