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1. Bakgrund 
 
 

Elever möter matematik i skolan som något som de gör i sin matematikbok, utan att 
förstå och utan att se kopplingar till det verkliga livet eller till sig själv. Det är enligt 
min erfarenhet tyvärr något som finns kvar i skolan i allt för stor utsträckning än idag. 
Synsättet att matematik är något svårt och främmande utan samband till barnet och den-
nes liv, har jag tyckt mig se när jag har varit ute på praktik. Att matematik är tråkigt har 
både mina egna barn tyckt och de barn som jag har haft på praktikerna. När jag har ar-
betat, som lärare i klassrummet, med matematik på olika praktiska sätt eller som mate-
matikprat har detta inte uppfattats som riktig matematik. Riktig matematik gör man ju i 
boken, som några elever sa.  
 
Under min utbildning till grundskollärare har jag lärt mig att barn ska lära sig med alla 
sinnen. Vi har olika sätt att lära och alla sätt är lika rätt. Detta gäller även matematiken. 
Att undervisningen i matematik kan göras rolig och verklighetsanknuten har jag sett 
både i utbildningen och läst i böcker som är skrivna av både forskare och lärare. Att det 
är ett arbetssätt och ett förhållningssätt som vi lärare ska ha som mål tycker jag att man 
kan läsa ut ur våra styrdokument.  
 
                         Utbildningen syftar till att utveckla elevens intressen  
                         för matematik och möjligheter att kommunicera med  
                         matematikens språk och uttrycksformer. Den skall  
                         också ge eleven möjlighet att upptäcka estetiska vär- 
                         den i matematiska mönster, former och samband samt 
                         att uppleva den tillfredsställelse och glädje som ligger 
                         i att kunna förstå och lösa problem.  
                                                                                               (Skolverket 2000 s.94 ) 
 
Jag har sett under mina praktikperioder att matematiken fortfarande behandlas som ett 
ämne som man ska arbeta tyst och enskilt med, samtal och diskussioner om matematik 
får inte det utrymme som behövs. Att matematik ska bestå av kommunikation mellan 
lärare och elev och mellan eleverna själva går att utläsa ur citatet ovan. För att kunna ha 
en givande kommunikation tror jag att det är en fördel om matematiken handlar om så-
dant som eleverna kan relatera till. 
 
Som blivande lärare vill jag att mina elever ska få möta en matematik som de kan upp-
leva en glädje i och en nytta med. Jag vill undersöka vad jag kan finna i litteraturen om 
detta och se vilka övningar som fungerar i skolan för att ha en grund att börja med. Jag 
vill finna en väg att arbeta på  som minskar användandet av läroboken och ökar använ-
dandet av matematik som ett kreativt och laborativt ämne.  
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2. Syfte 

 
Syftet med detta arbete är att undersöka vad jag kan finna i litteraturen som hjälper mig 
att kunna undervisa utanför läroboken på ett varierande och roligt sätt. Syftet är också 
att undersöka om det finns stöd i styrdokumenten och i litteraturen för detta arbetssätt. 
Hur jag kan lägga upp undervisningen så att eleverna kan få ett mer varierat möte med 
matematik? 

 
 

3. Problemformulering 
 

Finns det något i litteraturen som stöder vikten av varierad undervisning i matematik 
och i så fall vad? 
Vad för tips och förslag går att finna genom olika källor? 
Hur kan dessa tips och förslag användas i klassrummet? 

 
 

4. Metod 
 

Jag har läst litteratur om matematikundervisning i grundskolan. Det var inte så svårt att 
hitta litteratur, det mesta som jag fann var skrivet av Gudrun Malmer. Det var lite svåra-
re att hitta någon annan som skrev om matematik samt om hur man kan arbeta med den 
i skolan. Detta kanske berodde på att jag ville hitta något som riktades till de lite större 
barnen, de i år 4-6. Böcker om hur man kan arbeta utanför matematikboken för de yngre 
barnen, F – 3, fanns det mera gott om. De övningar som jag har valt ut har jag varit ute i 
grundskolan och provat. Jag var ute i en liten skola på landet, det går cirka 110 barn där. 
Skolan är förlagd en mil utanför en liten stad i mellersta Sverige. Jag gjorde min sista 
praktik på den här skolan och jag passade då på att höra mig för om jag kunde få kom-
ma tillbaka för att prova olika matematikuppgifter. Det gick bra, vilket var skönt för då 
kände jag igen barnen lite grand och de kände även igen mig. Jag hade oftast 10 –11 
elever när jag provade mina lektionsförslag, någon enstaka gång hade jag bara 5 elever. 
Att jag denna gång hade så få berodde på mängden Cuisenairestavar som jag hade lyck-
ats få låna. Vissa av uppgifterna provade jag redan under min praktiktid. Eleverna som 
jag fick låna gick i år 4-6 och antalet pojkar respektive flickor var i det allra närmaste 
jämnt fördelat. 
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5. Litteraturstudie 
 
 
Litteraturstudien beskriver olika författares syn på varför vi ska arbeta med matematik 
utanför läromedlen. Den behandlar även upp hur vi kan arbeta för att ge matematiklek-
tionerna en större bredd, hur vi kan arbeta för att öka kommunikationen i matematikäm-
net. Förhoppningsvis leder detta till att eleverna tycker att matematiken angår dem. Lit-
teraturdelen inleds med citat ur styrdokumenten för att se vad det står där om ämnet 
matematik. Sedan följer litteratur som fokuserar tre olika aspekter på matematikunder-
visning.  
 
 
 Styrdokument 

 
Vad säger våra styrdokument om hur vi ska arbeta med matematik? Vad är målen för 
matematik i grundskolan? 
 
Ur Lpo 
 
Mål att sträva mot: 
 
”Skolan ska sträva efter att varje elev  
• utvecklar nyfikenhet och lust att lära,  
• lär sig att använda sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden 
och lösa problem.” 
                                                                                                                    (Lpo 1994, s. 9) 
 
Mål att uppnå i grundskolan: 
 

Skolan bär ansvar för att varje elev efter genomgången grundskola 
• behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet. 
                                                                                                                  (Lpo 1994, s. 10) 
 
 
Ur Grundskolan, Kursplan och betygskriterier 
 
Ämnets syfte och roll i utbildningen: 
 
” Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att 
kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer. Den ska också ge eleven 
möjlighet att upptäcka estetiska värden i matematiska mönster, former och samband 
samt att uppleva den tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa  
problem. Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunice-
ra matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter 
förståelse, nya insikter och lösningar på problem.”   
                                                                                                       (Skolverket 2000, s. 26) 
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Ämnets karaktär och uppbyggnad: 
 
”-   Matematik är en levande mänsklig konstruktion som omfattar skapande, utforsk- 
       ande verksamhet och intuition. 
- Tillämpningar av vardagsliv, samhällsliv och vetenskaplig verksamhet ger formu- 
- leringar av problem i matematiska modeller.  
- Problemlösning har alltid haft en central plats i matematiken. Många problem kan 
- lösas i direkt anslutning till konkreta situationer utan att man behöver använda  
      matematikens uttrycksformer. 
- Problem kan också vara relaterade till matematik som saknar direkt samband med 

den konkreta verkligheten. För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en 
balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens 
begrepp, metoder och uttrycksformer.”  

                                                                                                (Skolverket 2000, s. 27-28) 
 
 
Mål att sträva mot: 
 

”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. 
- utvecklar sin förmåga att utnyttja miniräknarens och datorns möjligheter. 
- utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser 

och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tän-
kande.”  

                                                                                                (Skolverket 2000, s. 26-27) 
 
Mål att ha uppnått i slutet av år 5: 
 

” Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs 
för att kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens när-
miljö, 
Inom denna ram skall eleven 
- ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- 

och decimalform, 
- ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och beskriva några 

viktiga egenskaper hos geometriska figurer och mönster, ”  
                                                                                                      (Skolverket 2000, s. 28) 
 
Mål att ha uppnått i slutet av år 9: 
 

” Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna be-
skriva och hantera situationer samt lösa problem som vanligen förekommer i hem och 
samhälle och som behövs som grund i fortsatt utbildning, 
Inom denna ram skall eleven 
- ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och 

decimalform, 
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- kunna avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga geometriska objekt samt 
kunna tolka och använda ritningar och kartor,”   

                                                                                  (Skolverket 2000, s. 28-29) 
 
Med detta som grund, hur kan vi då arbeta i skolan? Vi ska utveckla elevens intresse för 
matematik. Eleven ska uppleva glädjen av att kunna förstå och lösa problem. Kommu-
nicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer ska eleven också göra. Vad 
kan jag finna i litteraturen som hjälper mig, som lärare, med detta?  
 
 
 
Processen i fokus. 
 
 
För att kunna belysa matematikundervisningens process valde jag att läsa litteratur av 
Gudrun Malmer. 

 
                              Flertalet elever (och även vuxna) har en långt större  
                              förmåga att praktiskt lösa uppgifter än de har för- 
                              måga att läsa och tyda motsvarande textuppgift.  
                              Lite skämtsamt skulle man kunna säga, att bara de 
                              inte vet att det är matematik, så är det heller inte  
                              något problem.  
                                                                             (Malmer 1990, s. 60) 
 
 
I skolan betraktas det korrekta svaret som viktigare än vägen dit i allt för stor utsträck-
ning, enligt Malmer. Ett större intresse borde ägnas åt processen. Att det är så, anser hon 
bero på lättheten att avgöra rätt eller fel inom matematiken, att värdera en process är 
inte lika lätt. Hos eleverna kan detta leda till att de kan finna det olönsamt att förstå. En 
inriktning på att kopiera och memorera blir dominerande i stället för att utveckla logiskt 
tänkande och kreativitet. 
 
Malmer skriver att Piagets huvudtanke när det gäller utveckling av kunskap är att den 
utvecklas ur erfarenhet av den handling som vi utför. Detta medför att vi måste finna  
former för ett laborativt och undersökande arbetssätt i matematik inte bara i de lägre 
åren utan genom hela skolgången. Malmer framhåller särskilt att de laborativa inslagen 
ska ses som naturliga för alla, och inte något som tas till för de ”svagare” eleverna vilket 
därmed förknippas med något som används när man inte kan. En processkedja som 
Malmer rekommenderar är följande:  
 
 
              ”TANKE                            Utnyttja barnens erfarenheter. 
 
              HANDLING                       Låta barnen arbeta med material. Rita. 
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              SPRÅK                               Vardagliga ord. Utöka barnens ordförråd. 
                                                           Successivt införa terminologiska uttryck. 
 
              SYMBOLER                       Införes först sedan begreppen blivit förankrade. 
                                                           Öva att ’läsa’ och tyda matematiska utsagor. 
                                                           Huvudräkning. Överslagsräkning. 
 
              ALGORITMER                  Lämpligt redovisningssätt.”  
                                                                                                          (Malmer 1992, s. 22) 
 
 
Hur en elev kommit fram till en lösning, hur han eller hon tänker observeras oftast inte 
alls utan rätt svar är undervisningens målsättning. Eleven vänjer sig vid att resultatet, 
inte processen, är det viktigaste. Tanken är att vi målmedvetet ska konstruera uppgifter 
som kan stimulera till ett kreativt handlande, anser Malmer. Lösningen ska inte vara en 
perfekt matematisk utsaga, utan eleven ska få visa hur han eller hon tänker. Utrymme 
för att diskutera alternativa lösningar ska också finnas. 
 
Att många elever tycker att matematik är svårt och därmed tråkigt är något som vi vet, 
skriver Malmer. I allmänhet har elever med matematiksvårigheter en svag abstraktions-
förmåga och oklara föreställningar, beroende på ett alltför begränsat ordförråd. Om de 
får arbeta med hand och öga i kombination med att tala och beskriva vad de gör så blir 
förutsättningarna för att öka deras begreppsbildning markant bättre. Ofta upplevs de 
laborativa inslagen som roliga och koncentrationen kan hållas något längre. Det borde 
ägnas mycket mer åt GÖRA-PRÖVA och TÄNKA-TALA. All matematik som finns 
runt oss kan då användas utan konstlade gränser. I den muntliga matematiken samsas 
alla räknesätt. 
 
Malmer anser att algoritmräkning genom åren har fått en alltför stor uppmärksamhet 
och fått tagit för mycket tid. Algoritmräkning är för många, kanske för de flesta, ett flyt-
tande av siffror utan någon tanke på vilka tal som representeras. Den tid som frigörs vid 
minskandet av algoritmräkning skulle kunna användas på t ex följande sätt enligt Mal-
mer: 
 
∗ Ha varierande elevaktiverade övningar som låter eleverna själva upptäcka matema-

tiska samband och ger dem tillfälle att använda och utveckla sin kreativitet.   
 
∗ Låta elever få tillräckligt med tid så att de kan skaffa sig grundläggande matematis-

ka begrepp. 
 
∗ Utveckla språket, så att de kan få förutsättningar för ett matematiskt-logiskt tänkan-

de. 
 
∗ Använda miniräknare målmedvetet och på ett meningsfullt sätt. 
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∗ Låta eleverna öva huvudräkning/överslagsräkning så att det blir en given och oum-
bärlig del av matematiken. Eleverna får då möjlighet att bedöma olika resultat som 
tas fram av t ex miniräknare. 

 
Läroböckerna tar i allmänhet upp tematiska avsnitt som ska vara verklighetsanknutna  
som t ex posten, klockan och kommunikation. Temana innehåller många övningar och 
är ofta ambitiöst utformade. Men uppgifterna är tillrättalagda, strukturerade och försed-
da med ett facit. Så ser inte verkligheten ut. Den är mer komplex och svår att tolka. 
Ändå tror Malmer att den bör utnyttjas som utgångspunkt i undervisningen. Det kan ge 
en möjlighet för eleven att inse behovet av matematik som redskap för att bearbeta och 
lösa problem av matematisk natur.  
 
Malmer rekommenderar att lärare på olika stadier nyttjar dagstidningar som hjälpmedel. 
Elever kan tidigt klippa ut bilder från annonser och prislistor som kan utnyttjas för en 
mängd olika beräkningar och räknehändelser. I sportresultat, valutakurser, resmål etc. 
finns det mycket matematik. 
 

Något annat som lyfts fram i Malmers böcker är att arbeta med Cuisenairestavar. Mate-
rialet består av ett antal stavar i tio längder, varje längd har en färg. Den kortaste staven 
är en kub med sidorna på 1 cm och den längsta är en tio gånger så lång stav. Stavarna är 
inte indelade i enheter, för att en och samma stav ska kunna representera vilket tal som 
helst. Cuisenairestavarna ska användas som ett relationsmaterial och inte som ett mate-
rial för antalsuppfattning. Stavarna finns i trä, plast och som OH-material. Malmer har 
arbetat fram övningar som finns i hennes arbetspärmar.  
 
Inledningsvis har eleverna sorteringsövningar och i samband med dessa övas begrepp. 
Ord som störst - minst, längst – kortast, dubbelt och hälften tränas. Materialet är ypper-
ligt till bråk- och procenträkning. Stavarna kan vara ett visuellt stöd mellan det för 
många svåra symbolspråket och en konkret situation. Lösningsstrategien som används 
kan då visas, anser Malmer. 
 
 
 
 
Verklighetsnära långtidsuppgifter. 
 
En annan aspekt av matematikundervisningen skriver Berggren och Lindroth om i bo-
ken Kul matematik för alla. 
 
Matematik har en tradition som säger att ämnet ska vara svårt och teoretiskt, att man i 
matematiken tydligt kan skilja agnarna från vetet. Ämnets prestigeladdade karaktär kan-
ske är en av orsakerna – är man duktig i matematik så är man allmänt intelligent. Något 
som ytterligare förvärrar saken är att ytliga kunskaper i matematiken är så lätta att mäta. 
Författarna menar att läraren ofta låter eleverna räkna i sin bok och därefter göra ett 
prov på genomgånget avsnitt och detta görs förmodligen alltför ofta. I dag premieras de 
elever som räknar snabbt och har många poäng på provet. Är kunskaperna inom områ-
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det matematik så enkla att avgöra? Berggren och Lindroth vill bestämt hävda att det inte 
är så. 
 
Den kreativitet som kan utvecklas då eleverna söker lösningar när de arbetar med kon-
kret material är intressant att se, deras lösningar är ofta matematiskt okonventionella. 
Dessa lösningar, som eleverna presenterar, är viktiga att acceptera, även om vi vet att de 
inte är så utvecklingsbara. Fördjupnings- och utvidgningsfrågor är bra att ställa så att 
eleven blir lockad att på egen hand granska sin lösning. Frågor av typen ”Vad händer 
om…?” ”Gäller det om…?”.  
 
När Berggren och Lindroth ville ändra sitt arbetssätt läste de igenom ett flertal matema-
tikböcker. De fann att böckerna mer eller mindre hade samma uppläggning. Det nya 
kapitlet börjar med ett enkelt exempel och sedan följer en rad lika enkla uppgifter. Se-
dan kommer ett något svårare exempel, följt av uppgifter som tränar det som exemplet 
har visat. Efter några exempel så kommer man fram till verklighetsanknytningen. Här 
menar Berggren och Lindroth att övningarna borde bli lättare, men deras erfarenhet är 
att det är tvärtom. Eleverna får större problem med dessa tal. Hur kan verklighetsanknu-
ten matematik bli svårare? 
 
                            När eleverna gjort matematik utan att tänka matematik 
                            är det inte så konstigt att det blir svårt när de kommer 
                            till de benämnda uppgifterna där det faktiskt krävs lite 
                            matematiskt tänkande. 
                                                                 (Berggren & Lindroth 1997, s. 15) 
 
Författarna arbetar med matematikuppgifter som de valt att kalla verklighetsnära lång-
tidsuppgifter. De berättar för eleverna vilka förutsättningar som ska gälla, tillsammans 
diskuterar de i klassen om detta en längre tid, kanske i ett par veckor. Räkning före-
kommer bara till en liten del, eller inte alls, under denna tid. Genomgången har syftet att 
förutsättningarna ska vara helt klara för eleverna så att de ska kunna ägna hela sin tid till 
matematiken. Detta underlä ttar för elever med läs- och skrivsvårigheter. Koncentratio-
nen kan då läggas på matematik och matematisk problemlösning. Uppgifterna som se-
dan ska lösas ligger alltid inom elevernas egen verklighet: deras skola, familj och fritid. 
På detta sätt kan eleverna kritiskt granska uppgifter och lösningar på ett helt annat sätt, 
anser Berggren och Lindroth. 
 
I sin undervisning ger de en uppgift, till exempel att klassen ska se på en fotbollsmatch. 
Eleverna är själva tvungna att ta reda på förutsättningar och fakta, detta medför att 
uppgifterna blir olika. Fördelen blir att det är lätt att individualisera. Ytterligare en 
fördel är att det blir olika lösningar och olika lösningsmetoder, vilket ger upphov till 
diskussioner. Det finns inget facit som ger rätt eller fel, eleverna kan heller inte chansa 
med uträkningen och stämma av med facit. Vissa lösningar kan vara mer eller mindre 
rätt, men eleverna måste själva tänka efter om lösningsmetoden är bra och om svaret 
kan vara rimligt. Författarna menar att vara utan facit är en av de stora fördelarna med 
att arbeta utan lärobok. Facit ger inga förklaringar till, eller förslag på, vanliga fel. 
Uppmuntran till reflektion finns inte alls och tyvärr så leder detta oftast till att eleven 
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kontrollerar sitt svar, stämmer inte detta så suddar han eller hon ut hela sin uträkning. 
Lösningsstrategien och tanken var kanske helt rätt, det kanske bara var ett 
avskrivningsfel eller en sifferomkastning. 
  
En annan uppgift som Berggren och Lindroth använder sig av är att eleverna kan få bil-
da familj (denna uppgift inleder författarna med i år 7). Kravet är att familjen ska vara 
realistisk och att eleven själv ska ingå i den. Eleverna får fritt skriva en liten berättelse 
om familjen  t ex hur många de är, ålder, yrken, bilar. Sedan ska de göra en budget som 
ska gå ihop. Uppgifterna till denna får eleverna själva hämta ur den egna familjen och 
fickekonomer från banken. Ofta så visar det sig att den tänkta familjens budget inte hå l-
ler, då måste eleverna rätta till detta, löneökningar och lotterivinster är inte tillåtna. Här 
är det också lätt att individualisera, de ”duktigare” elevernas budgetar kan ju utsättas för 
inflation och räntehöjningar medan de elever som har svårigheter kan göra en mindre 
detaljerad budget. Andra förslag på verklighetsnära långtidsuppgifter är att rita en lä-
genhet och möblera den skalenligt. Tapetsera och lägga golv och beräkna kostnader för 
detta är också en fortsättning. För att kunna bolla idéer och erfarenheter arbetar eleverna 
oftast i grupper.  
 
Hur kan man då träna det matematiska språket? Ett sätt som Berggren och Lindroth be-
rättar om är att låta eleverna skriva egna uppgifter (räknehändelser) till bilder och an-
nonser. Det är ganska lätt för eleverna att skriva uppgifter runt en annons med priser. 
Att skriva till en bild utan text och siffror är mer fantasikrävande, men när eleverna för-
står att de får fantisera så hittar de på roliga, bra och avancerade uppgifter. Eleverna får 
välja ut den uppgift som de tycker att de är mest nöjda med, uppgiften renskrivs och 
lämnas till läraren. Här är det viktigt att påpeka att läraren inte rättar uppgifternas ma-
tematiska innehåll. Syftet med är att eleverna själva ska få stå till svars för sina uppgif-
ter då de löser varandras. 
 
Här rekommenderar författarna ett material utgivet av Tidningen i skolan (TiS). De an-
ser att TiS temanummer, ”Dagstidningen - ett läromedel. Olika sidor av matematik” 
innehåller många bra idéer på hur man kan arbeta med bilder och texter. 
 
Cuisenairestavar är, enligt Berggren och Lindroth ett utmärkt relationsmaterial och de-
ras elever använder sig av stavarna vid ekvationslösningar, problemlösningar och även 
till procenträkning och bråk.  
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Situationer för lärande. 
 
En tredje aspekt av matematikundervisningen belyser Unenge, Sandahl & Wyndhamn. I 
deras bok Lära matematik . 
 
En människa måste sättas i en situation som motiverar och stimulerar till inlärning för 
att inlärning ska ske, enligt Unenge, Sandahl och Wyndhamn. Träning på räknefärdig-
heter som t ex standardalgoritmerna för de fyra räknesätten, arbetas det mycket med på 
matematiklektionerna. Sett i ett vidare perspektiv och med blicken mot dagens och 
morgondagens samhälle så har detta mycket lite med matematikkunskap att göra, där 
kan maskiner klara av praktiskt taget alla dessa uppgifter. 
 
Det enskilda tysta räknandet måste, menar Unenge, Sandahl och Wyndhamn, ersättas 
med mer muntlig matematik. För att eleverna ska få tillfälle att berätta, förklara och 
argumentera måste man ändra arbetsformerna i klassrummet. Att använda miniräknare 
och därmed minska färdighetstränandet innebär förändringar av lärarrollen. Lektionerna 
kan fokuseras mer på resonemang och diskussioner kring problemlösning och problem-
hantering. I förgrunden kommer behandling och analys av tal vilket är fördelaktigt, en-
ligt författarna. De menar att arbetet i klassen måste organiseras på ett annat sätt än det 
traditionella, där tyngdpunkten ligger på individuellt arbete, för att nå dessa mål. 
 
En modell för hur arbetet kan organiseras är enligt Unenge, Sandahl och Wyndhamn:  
 
1.En situation presenteras. Eleverna ska själva ge förslag till en lösning. Här ges en möj-
lighet att få insyn i elevens förkunskaper 
 
2.Eleverna arbetar i grupp om 3-4. Varje elev presenterar sitt lösningsförslag. De disku-
terar de olika lösningarna och väljer ut en och motiverar valet. Deras begreppsuppfatt-
ning utvecklas och genom diskussionen får de del av de andras uppfattningar och idéer.  
 
3. Räknehändelser, ett antal liknande uppgifter av samma typ formuleras av eleverna. 
De kan undersöka på hur många olika sätt uppgiften går att lösa. Eleverna får möjlighet 
att utveckla sina kunskaper. 
 
4. Antingen så får eleverna lösa varandras uppgifter eller så tar läraren upp några elev-
uppgifter och lösningsförslag till helklassdiskussion.  
 
Motiven till att arbeta på detta sätt är att varje elev respekteras utifrån sin för-förståelse 
och sin kompetens. För att utveckla sitt begreppskunnande och sina föreställningar bör 
eleven genom diskussion får ta del av andras uppfattningar och bilder, skriver författar-
na. Det blir ett växelspel mellan vad de kan, vad de gör och vad de vill kunna. Eleven 
utvecklar nya konstruktiva kunskaper. 
 
Unenge, Sandahl & Wyndhamn använder begreppet situation som ett alternativ till 
problem. Detta beroende på att ordet problem ofta används vid stora och besvärliga 
frågor i samhället, som t ex arbetslöshetsproblemet, menar de. Istället förordas att utgå 
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ifrån vardagssituationer. Det som karakteriserar en vardagssituation är att i den ingår 
kommunikation. Situationen kan diskuteras, formuleras och oftast lösas muntligt. 
Omständigheterna och situationen inleder till frågor som kan ha flera svar. I en 
vardagssituation är det inte generella lösningar eller lösningar med matematisk elegans 
som gäller, utan lösningar som tar hänsyn till rådande omständigheter. Angreppet på 
uppgiften kan styras av ekonomiska ramar, lagar och bestämmelser eller andra praktiska 
skäl. Skolmatematiken kan få nya infallsvinklar av att utgå ifrån situationer i stället för 
ämnet matematik. Ibland krävs enkel matematikkunskap men stor omvärldskunskap. 
Situationen är ofta mer komplicerad än de textuppgifter som av tradition finns i skolan. 
Att ta sig an en situation sker stegvis. Unenge, Sandahl & Wyndhamn betonar att det 
gäller för eleven att: 
  
                       ” •  upptäcka och beskriva situationen  
                          •  formulera den fråga man vill ha svar på 
                          •  söka information och samla in relevant data 
                          •  bestämma en lösningsstrategi 
                          •  utföra eventuella uträkningar 
                          •  bedöma rimligheten i resultatet 
                          •  besluta om vad man ska göra utifrån resultatet. ” 
                                                                                           
                                                                 (Unenge, Sandahl & Wyndhamn 1994, s. 59)         
 
Frågor som tränar elevers argumentation är ”Hur vet man det?” eller ”Hur vet du det?”. 
Den kan bli en komplettering till en fakta fråga. Till exempel: Hur stor yta har Vättern 
och hur vet man det? Vilket av talen 2/3 och 2/4 är störst och hur vet du det? 
 
Konkretisering med det för skolan anpassade materialet, vilket är utprovat för sitt än-
damål bör ju kunna vara till hjälp. Nackdelen med det, menar författarna, är att det inte 
existerar utanför matematikundervisningen. Eleverna har inte mött materialet i sin var-
dag. Risken är att eleven ser på ett annat sätt på materialet än vad det var tänkt. Detta 
innebär ibland att man måste ge extra regler för materialets användande, vilket kan 
skymma begreppen som materialet skulle belysa. Fixeringen hos eleven blir större för 
spelreglerna än för det matematiska begreppet, skriver Unenge, Sandahl och Wynd-
hamn. 
 
Sammanfattning 
 
I Lpo 1994 står det att skolan bär ansvaret för att varje elev behärskar grundläggande 
matematiskt tänkande och att eleven kan tillämpa detta i vardagslivet. Skolan ska också 
sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära enligt Lpo 1994. Malmer 
skriver att om eleven får arbeta med öga och hand i kombination med att tala och skriva 
så får eleven ett mer utvecklat ordförråd och blir säkrare på begrepp. Detta leder till att 
eleven oftast upplever matematiken som roligare och att eleven kan hålla 
koncentrationen längre. Malmer lyfter fram vikten av att ha elevaktiverande övningar 
där eleverna själva upptäcker matematiska samband. Två sätt att arbeta på som Malmer 
skriver om är att nyttja tidningen i skolan samt Cuisenairestavar. Dessa två 
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tillvägagångssätt skriver även Berggren och Lindroth om. Deras verklighetsnära 
långtidsuppgifter ger eleven möjlighet att hämta fakta och information från sitt egen 
närmiljö till uppgifterna. Unenge, Sandahl och Wyndhamn uttrycker att elever bör 
genom diskussion få ta del av andras uppfattningar och bilder för att utveckla sitt 
begreppskunnande. De skriver om vardagssituationer. I en vardagssituation är det inte 
generella lösningar eller lösningar med matematisk elegans som gäller, utan lösningar 
som tar hänsyn till rådande omständigheter menar Unenge, Sandahl och Wyndhamn. 
Angreppet på uppgiften kan styras av ekonomiska ramar, lagar och bestämmelser. 
Omständigheterna och situationen inleder till frågor som kan ha flera svar. Det som är 
typiskt för vardagssituationer är att de är situationer som kan diskuteras, formuleras och 
oftast lösas muntligt, menar Unenge, Sandahl och Wyndhamn. 
 
 

6. Resultat. 
 
 

Några förslag till lektioner utanför matematikboken. Grunden till dessa förslag har jag 
tagit ur Tidningen i skolan, Malmer, Berggren & Lindroth samt ifrån min egen praktik-
tid. Jag har omarbetat uppgifterna så att de ska passa just den situation som jag hade, 
likväl som läsaren får anpassa dem efter sig och sin situation. Vissa av uppgifterna till 
att arbeta med Cuisenairestavar kan tyckas för simpla för år 4-6. Har eleverna inte stött 
på materialet tidigare så kan det vara bra med en lättare inledning, om inte annat för att 
se om begreppen är rätt befästa. 
 
Cuisenairestavar 

 
Förutsättningar för dessa lektioner är att det finns tillräckligt med Cuisenairestavar. En 
fördel är om man har stavarna som OH-material också. Fler och bra uppgifter till sta-
varna finns utarbetat av Gudrun Malmer, hon har gjort flera kopieringsuppgifter i sina 
arbetspärmar. När jag arbetade med detta material så kunde jag bara ha en liten grupp i 
taget, eftersom jag inte hade tillgång till så många stavar. De övriga eleverna fick   arbe-
ta med andra matematikuppgifter eller eget arbete. Eleverna som jag lånade till dessa 
övningar gick i år 4. De hade inte arbetat med Cuisenairestavar förut, så vi började med 
att samtala om stavarnas längd i förhållande till varandra. Vi pratade också om vilken 
färgbenämning som vi skulle använda oss av och hur vi skulle förkorta färgerna på ett 
bra sätt. För att sedan successivt avancera till övningar med med bråktal. Jag tror att det 
kan vara en fördel att kunna arbeta längre med de introducerande övningarna, åtminsto-
ne med elever i år 4-5. Eleverna uttryckte att de tyckte att uppgifterna var roliga men jag 
kände att vi gick lite för fort fram. Flera bra övningar finns, som nämnts tidigare, i 
Malmers böcker och arbetspärmar. Syftet med stavarna är att de ska vara ett relations-
material och inte ha benämningar av bestämda tal. Jag tror att det är lätt att gå i fällan, 
att kalla den kortaste för ett och den längsta för tio, då mister stavarna sin mening. 
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Lektionsförslag 1: Introduktion av stavarna 
 
 
Syfte: låta eleven bekanta sig med materialet, träna begrepp som längst, kortast, dubbelt, 
hälften och färgerna. 
Materiel: Cuisenairestavar, papper, pennor, sudd. 
 
Gå tillsamman igenom vilken som är kortast till vilken som är längst, tala om färgerna 
och hur ni ska beteckna dem v för vit osv. För den som ska använda Malmers kopie-
ringsunderlag är det en fördel att använda de beteckningar som hon gör, då de finns ut-
skrivna på vissa av uppgifterna. Eleverna får lägga en trappa med stavarna, från längst 
till kortast eller tvärtom. Eleverna får lägga trappan på ett papper, rita av den och skriva 
ut de förkortningar som ni kommit överens att använda.  
 
Eleverna får arbeta två och två med stavarna. De sitter med ryggen åt varandra och den 
ena lägger en ”matta” eller ett ”tåg” och beskriver med ord relaterade till staven innan, 
inte färgen. Så att den andra kan lägga en som är lika. De byter roll. Tex. Jag börjar med 
den längsta staven (den första kan få benämnas med en färg) efter den lägger jag en som 
är hälften så lång, sedan lägger jag en som är… . 
 



 

 

17 

 

 
Lektionsförslag 2: Stavarnas olika förhållanden. 
 
 
Syfte: träna de fyra räknesätten, introduktion till bråk. 
Materiel: Cuisenairestavar, arbetsblad. 
 
Låt eleverna ordna stavarna till en trappa. Diskutera vad övriga stavar får för enhet om 
en nämns med ett tal. T ex om den röda staven är ett, vilken blir då två? Vilken stav blir 
fyra? Vad kan den mörkgröna staven kallas? Låt eleverna göra uppgifter på detta sätt 
som de skriver eller ritar så att andra kamrater kan lösa deras uppgift.  
Övningsexemplen nedan är ur Kreativ Matematik ( Malmer 1990, s. 70) 
 
Låt den ljusgröna vara ett. Vilken blir då två? 
Vilken stav ska du då ge namnet tre? 
Vad ska du då kalla den vita? 
Vad ska du kalla den röda? 
 
Om du kallar den mörkgröna för ett, vad kallar du då den röda? 
Vad kallar du den rosa? 
Vad kallar du den blå? 
Vad kallar du den orange? 
 
Låt den bruna vara ett. Vad ska du då kalla den rosa? 
Vad ska du kalla den mörkgröna? 
 
 
Övningar som nedan finns i Gudrun Malmers arbetspärmar. 
 
 

       ? 
   8 

 
Vad är den övre när den undre är 8? ____________________ 
 
 

       20 
   ? 

 
Vad är den undre om den övre är 20?_____________________ 
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Lektionsförslag 3: Tal i bråkform 
 
 
Syfte: arbeta med bråk, hel, halv, fjärdedel, tredjedel osv. att se att t ex. en fjärdedel av 
något kan vara en halv av något annat, träna begreppet del av. 
Materiel: Cuisenairestavar, skrivhäfte eller lösblad, pennor, sudd, kritor. 
 
Välj ut en stav som ska vara ”det hela”. Fråga eleverna vad för andra stavar,  som går att 
lägga jämnt upp med den hela staven? Om den mörkgröna är ”den hela” och får benäm-
ningen ett hur många stavar går det att lägga jämnt upp bredvid? Hur många röda? Hur 
många vita? Vad kan de då kallas? Hur skrivs de? 
 
Låt eleverna själva välja en stav som motsvarar ett och vilka som blir delarna. Rita och 
skriv vad de andra stavarna får för benämning. 
 
Lägg ut stavarna till en ”trappa”, lägg ”trappan” på ett papper och rita av den. Kalla 
återigen den mörkgröna för ett, skriv ut vad de övriga stavarna då blir. 
 
 
Orange  – 1 2/3 
Blå  – 1 1/2 
Brun  – 1 1/3 
Svart  – 1 1/6 
Mörkgrön  - 1 
Gul  – 5/6 
Rosa  – 2/3 
Ljusgrön  – 1/2 
Röd  – 1/3 
Vit  - 1/6 
 
Jämför bråktalen. 
  
Vilket är störst?                         1/3 eller 1/2               1/2 eller 1/6             2/3 eller 5/6 
      
                                                   2/3 eller 1/6                1/6 eller 1/3            5/6 eller 1 1/6 
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Tidningen i skolan 
 

Efter att ha läst i Kul matematik för alla av Berggren & Lindroth där det bland annat 
skrivs om Tidningen i skolan, (häftet Olika sidor av Matematik ), så väcktes min nyfi-
kenhet på vad detta material var för något. Flera av idéerna där tycker jag är användbara 
och de ger matematik som är relevant för eleverna. Där skapar eleverna själva uppgif-
terna och de eventuella svaren. Jag har provat dessa förslag i år 5 och år 6, jag hade 
halvklass, men jag ser inte att det skulle vara något hinder att ha helklass. Efter varje 
lektion tog jag upp vilka matematikord som hade används, dessa skrev jag på tavlan och 
vi pratade om eventuella oklarheter med orden. En tanke som har vuxit fram under mitt 
arbete är att samla matematikord, begrepp mm, i ett häfte. Detta hä fte skulle kunna följa 
med eleven genom skolan. En av övningarna som vi gjorde avslöjade att elever tycker  
det är svårt med ord som rektangel, kvadrat och diagonal mfl. Efter varje lektion tog jag 
även upp vilken matematik som vi hade använt oss av under arbetspasset. Arbetar man 
med området procent så finns det mycket att hämta ur tidningarna.  
 
 
Lektionsförslag 4:  Matematik ur bilder. 
 
 
Syfte: se att matematiken finns i vår vardag. 
Materiel: dagstidningar gärna flera olika, saxar, pennor, sudd, papper, en bild från nå-
gon tidning på OH. 
 
Inled med att gemensamt titta på OH-bilden, diskutera vad det finns för matematik i 
den. Vilka former? Finns det något som vi inte ser bakom, framför eller bredvid? Finns 
det något som går att beräkna eller klura ut? Finns det något som går att kontrollera i 
verkligheten? 
 
Eleverna arbetar två och två. De väljer en bild ur tidningen, beskriver vad det finns för 
matematik i den. Finns det något som kan beräknas, uppskattas och kluras ut? Tolka 
bilderna tillsammans, vilka matematikkunskaper har använts när ni tittat på bilden? 
Skriv ned dessa på ett lösblad ihop med bilden. Arbeta fram en matematikberättelse som 
innehåller en matematikuppgift utifrån bilden. Den ska sedan lösas av de andra elever-
na. Kopiera matematikuppgifterna och låt eleverna lösa varandras. Ta upp eventuella 
svårigheter som de har haft med uppgifterna. Gå igenom några av (eller alla) uppgifter-
na tillsammans. De elever som har skrivit uppgiften kan berätta om hur de tänkte när de 
gjorde den eller så kan någon elev som arbetat med uppgiften berätta hur den har löst 
den 
 
Gå gemensamt igenom vilken matematik ni har använt under lektionen. 
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Lektionsförslag 5: Matematikberättelser utifrån tidningen. 
 
 
Syfte: se att matematiken finns i vår vardag. 
Materiel: dagstidningar av olika sorter, papper, saxar, pennor, sudd och eventuellt mini-
räknare. 
 
 
Här kan man individualisera på så sätt att man kan ställa frågor eller påståenden som får 
eleven att utveckla sin matematikuppgift. Om någon har gjort en uppgift som handlar 
om att köpa flera saker, att uppgiften handlar om att addera summor, så kan affären just 
den här dagen ha 25 procents rea på vissa av varorna. 
 
Enskilt eller i par, skriv ned en matematikberättelse utifrån text, några artiklar eller an-
nonser från tidningen. Arbeta fram en matematikuppgift utifrån berättelsen. Vad är bra i 
uppgiften? Kan detta hända i verkligheten? Varför valde ni denna artikel/annons? Är 
lösningen bra? Finns det flera svar? Skriv ned vilken matematik som har används. 
 
Kopiera matematikuppgifterna och låt eleverna lösa varandras. Ta upp eventuella svå-
righeter som de har haft med uppgifterna. Gå igenom några av (eller alla) uppgifterna 
tillsammans. De elever som har konstruerat uppgiften kan berätta om hur de tänkte när 
de gjorde den eller så kan någon som arbetat med uppgiften berätta hur den har gjort. 
 
Gå gemensamt igenom vilken matematik ni har använt under lektionen. 
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Lektionsförslag 6: Att hitta matematikord i tidningen. 
 
 
Syfte: att se hur siffror, tal och andra matematikord kan användas på olika sätt. 
Materiel: dagstidningar, saxar, klister, stora papper (A3). 
 
 
Gå gemensamt igenom vilka matematikord som eleverna tror att de kommer att hitta i 
tidningen. Klassificera dem, ha indelningen som huvudrubriker på de stora papperen.  
 
 Förslag: 
-ordningstal , 26:e mars 
-antal, vi är sju stycken i vår familj 
-mätetal, 4 grader kallt ute 
-beteckning, spelare med nummer 18 
-tabeller och diagram 
-former, storleksord, lägesord 
 
Klipp och klistra, tala matematik. Vad hittar vi? Vad är det? 
Denna övning upplevde mina elever som lite svår för att de inte visste hur de skulle sor-
tera, vilka tal/siffror /ord skulle sitta var. Mitt syfte var att de skulle reflektera över hur 
mycket matematikord finns runt oss och hur de används olika. Det syftet tyckte jag att 
vi uppnådde, även om eleverna hade svårigheter med att sortera orden. En vidareutveck-
ling kan vara att tala mer om vad ordningstal och beteckningar står för. Vi gjorde det 
naturligtvis under lektionen, men jag såg att det borde arbetas med det lite till. Vi kom 
även in på diskussioner om hur stor del av tidningen som var annonser och hur det 
kommer sig. 
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Lektionsförslag 7: Geometriska begrepp. 
 
 
Syfte: använda matematikord och begrepp. 
Materiel: OH-bild på en konstruktion gärna med detaljer t ex ett hus eller en bro, dags-
tidningar, papper, pennor, sudd, klister. 
 
 
Titta gemensamt på bilden (på OH), titta noga en stund. Ta bort bilden och låt eleverna 
beskriva vad de har sett, antingen i smågrupper eller gemensamt. Skriv upp vilka be-
grepp och matematikord som kommer fram. 
 
Eleverna väljer varsin bild, klipper ut den och klistrar den överst på sitt papper, under 
den så ska de rita hur deras bild kan se ut från ett annat perspektiv, t ex ovanifrån eller 
bakifrån. 
 
Eleverna arbetar två och två. En av dem ritar en bild samtidigt som hon eller han be-
skriver med matematikord vad hon eller han ritar. Den andra eleven ritar efter de in-
struktioner som den första eleven ger. Inga frågor och bara matematikord. (Alltså inga 
ord som rita en sol:  rita en cirkel, rita tio linjer från cirkelns ytterkant och tre centimeter 
utspridda runt hela cirkeln.) Låt eleverna byta roller. 
 
Vad för matematik har vi använt? Vilka matematikord? Vad var lätt? Vad var svårt? 
Skriv upp de matematikord och begrepp som kommer fram. Har alla förstått orden och 
begreppen? 
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Varierad undervisning. 
 
Lektionsförslag åtta är, tycker jag, ett bra exempel på rolig matematik som samtidigt är 
verklighetsanknutet. Denna övning gjordes i helklass med en år 3-4. Lektionen fick ele-
verna att vara alerta och intresserade av de andras resultat och resonemang. Denna lek-
tion hade jag under min praktik. Iden var inte min egen utan min handledare Berit Ohls-
son, gav mig den. En annan lärare på samma praktikskola gav förslaget att det går att 
använda godisremmar som en utveckling av lektionen. Lektionsförslag nio är en intro-
duktion till ekvationer. De elever som jag hade till denna övning går i år fem. Jag hade 
en liten grupp på fyra elever. Jag tror att denna övning är bäst i halvklass. Lektionsför-
slag tio har jag inte provat själv. Jag ville se om det fanns övningar på Internet som var 
utformade som praktisk matematik. De två övningar som jag valt ut är praktiska, Göra - 
Pröva som Malmer skriver. 
 
 
Lektionsförslag 8: De goda bråken. 
 
 
Syfte: bråkintroduktion för år 3-4. 
Materiel: OH-apparat, OH-plast, sax, chokladprickar. 
 
Börja med att ta fram ett par prassliga godispåsar med chokladprickar – ta en och njut! 
Tala om för eleverna att du är ren om händerna och att du har diskat av saxen (vilket du 
också har gjort). Lägg en chokladprick på OH-plasten som du lagt på OH-apparaten. 
Dela den i fyra delar fråga en elev vad man kallar delarna. Fråga samma elev om den 
vill ha tre fjärdedelar eller en halv av godiset. Låt eleven komma fram och ta det den har 
valt. Prata om valet med klassen. Fortsätt att dela chokladprickar i olika delar och låt 
eleverna få välja. 
 
En övning som bäst passar i halvklass så att intresset kan hållas uppe. Eleverna får möta 
ett problem som är verklighetsanknutet. De är motive rade att välja den största biten, 
men också intresserade om kompisarna lyckas välja ”rätt”. Elevaktiviteten är hög. 
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Lektionsförslag 9: Introduktion till ekvationer. 
 
 
Syfte: introduktion till ekvationer 
Materiel: tomma askar eller burkar, makaroner eller andra små saker. 
 
Denna matematikuppgift hittade jag i Nämnaren Tema, Algebra för alla. Jag valde att 
prova den i en liten grupp på 4 elever, eftersom jag visste att de inte hade räknat med 
ekvationer förut. Efter att ha provat på denna lilla grupp så tror jag att det inte är några 
problem att använda sig av denna övning i halvklass.  
 
Jag började med en liten inledning, 
 
Vad ska det stå på raden?   4+___= 7  
 
Vad är HEJ?   7+HEJ = 11 
 
Är det rätt att skriva så här?    4+5 = 3+6 
 
Att veta vad likhetsteckne t står för är alltid viktigt och ett måste i ekvationer. Ingen elev 
får tro att det står för ”svaret” eller att det betyder ”blir”. 
 
Ta fram askarna och makaronerna, be eleverna blunda och göm lika många makaroner i 
varje ask. Ta till exempel fem askar med två makaroner i varje, lägg tre askar i en hög 
och två i en annan, lägg tre makaroner bredvid den första högen och fem bredvid den 
andra. Låt eleverna titta igen. Alltid lika många makaroner i varje ask och lika många 
makaroner på varje sida om det tänkta likhetstecknet. Berätta att detta visar en ekvation, 
att det är ett likhetstecken mellan de två grupperna. Fråga eleverna hur ni ska kunna 
räkna ut hur många makaroner det ligger i en ask. 
 
Talet som symboliseras av askar och makaroner är: 3x +3 = 2x+5 
(Den fetstilta trean och tvåan symboliseras av askarna, x:et är antalet makaroner i en 
ask.) 
 
Beroende på vilka förslag på lösning som eleverna ger på uppgiften så arbetar ni er fram 
till en lösning. Mina elever hade inget förslag så jag sa att om vi tar bort eller lägger till 
på ena sidan så måste vi göra samma på andra sidan så att likhetstecknet stämmer. Då 
fick jag förslaget att ta bort de tre ”lösa” makaronerna på den ena sidan och tre på den 
andra. Det gjorde vi och då kom direkt det andra förslaget, vilket var att vi skulle ta bort 
två askar från varje sida. Som tal har vi nu kvar x = 2, en ask på ena sidan och två maka-
roner på andra sidan. Hur många makaroner måste det då vara i asken? 
 
Eleverna gör egna ekvationer, två och två. 
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Att överföra detta till symboler kan vara svårt i början, att rita är en bra övergång. Första 
gången gjorde jag så att vi lade i askar och högar samtidigt som vi ritade. 
 
4x + 2 = 2x + 8 kan ritat bli                    ���� + ••  =  �� + •• •• •• ••  
Ta bort två askar på varje sida,               �� + ••  =   •• •• •• •• 
Ta bort två makaroner på varje sida,      ��  =   •••  ••• 
Nu har vi två askar på den ena    
sidan och sex makaroner på den andra 
sidan. Hur många makaroner är det 
i varje ask? Det ska vara lika många i  
båda askarna.                                          �                  • •• 
 
 
När eleverna känner sig säkra på att rita kan man föra in de matematiska symbolerna. 
I min lilla grupp så skrev vi talen samtidigt som vi ritade.  
 
Utskrivet blir då talet ovan: 
                                                   4x+2 = 2x+8 
                                              4x-2x+2 = 2x-2x+8 
                                                   2x+2 = 8 
                                               2x+2-2 = 8-2 
                                                       2x = 6 
                                                   2x/ 2 = 6/2 
                                                         x = 3 
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Lektionsförslag 10:  Kassen och blinkningar. 
 
 
Dessa uppgifter som följer har jag inte provat själv. Jag har hämtat dem från Primgrup-
pens hemsida på Internet. Min tanke var att hitta uppgifter som möjliga att göra prak-
tiskt. Tygkassen kan göras i papper om man vill vara sparsam med tyget. Uppgiften 
med lampor är en möjlighet till integrering med fysik och teknik. 
 
 
1. Kassen 
 
Du har en rektangulär tygbit som är 65 cm lång och 90 cm bred. Du tänker sy en kasse 
med handtag att handla varor i. Gör en skiss och arbetsbeskrivning på din kasse så att 
någon annan kan tillverka den. 
Hur stor kan din kasse bli? 
 
 
2.  Blinkningar 
 
Du har två lampor, A och B. Lampa A blinkar var 4:e sekund och lampa B blinkar 
var 7:e sekund. Båda lamporna börjar blinka samtidigt. 
Kommer lamporna att blinka samtidigt någon gång förutom den första? 
Kan du hitta något mönster? 

• Kan du visa med eventuell beräkning eller formel hur du kommer fram till resul-
tatet?  

• Kan du räkna ut när lamporna blinkar med längsta tidsintervallet emellan?  
Kan du visa hur du kommer fram till resultatet? 
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7. Avslutande reflektion. 
 

 
I skolans styrdokument står det att eleven ska ges möjlighet att utöva och kommunicera 
matematik i meningsfulla och relevanta situationer. Hur gör vi för att det ska bli verk-
ligt och meningsfullt för våra elever? Berggren och Lindroth använder sig av verklig-
hetsnära långtidsuppgifter, Unenge, Sandahl & Wyndhamn skriver om vardagssituatio-
ner. Matematiken måste vara sammankopplad med elevens verklighet och vardag för att 
eleven ska uppleva den som meningsfull. Vi ska väcka elevens intresse för matematik 
och eleven ska uppleva glädje i matematiken, enligt våra styrdokument. Att ha för ele-
ven meningsfulla och relevanta matematikuppgifter ger ett ökat intresse och därmed en 
ökad glädje. Detta tycker jag har blivit mer och mer bekräftat för mig under arbetets 
gång. Eftersom jag är ny i detta yrke så kommer jag inte lämna matematikboken helt 
som Berggren och Lindroth, det steget känns för stort än. Däremot att arbeta med 
tyngdpunkt på verklighetsanknuten matematik med matematikboken som komplement, 
tror jag kommer att passa mig. Jag har upplevt mycket positiva reaktioner på den mate-
matik som jag har provat i skolan. Naturligtvis inser jag att svagheten i min undersök-
ning av uppgifterna är att jag inte har kunnat prova dem flera gånger. Som besökande i 
skolan så har jag också en fördel av att eleverna kan uppleva att jag och mina övningar 
är mer ”spännande” än det invanda. Jag valde att komma tillbaka till en praktikskola för 
att minska litet på just det. Ändå tycker jag att jag lyckades med målet för mina lektio-
ner, vilket var att ha varierad undervisning och rolig matematik. Elevernas respons var 
att det var roliga uppgifter och att det inte kändes som matematik (!) – vilket jag upple-
ver som lite kluvet. Jag vill att de ska inse att matematik är roligt. 
 
Att kommunicera, elev - elev och lärare – elev, är en naturlig följd av att ha undervis-
ning utanför matematikboken, anser jag. Eleven ska inte bara göra sin uppgift han eller 
hon måste också kunna förklara tankegången och motivera sina val av metod. Eleven 
måste också kunna matematiska begrepp för att göra sig förstådd i dessa diskussioner. 
När jag har varit ute i skolan för att prova mina lektionsförslag har jag märkt brister i 
elevernas vokabulär. Det är inte lätt att beskriva till exempel en bild om man inte kan 
orden för de geometriska figurerna. I våra styrdokument står det ” …muntligt och skrift-
ligt förklara och argumentera för sitt tänkande.” (2000, s. 27) Berggren och Lindroth 
menar att eleverna tränar matmatiskt språk genom att skriva egna uppgifter (räknehän-
delser). Malmer skriver att elevernas ordförråd måste utökas, först med vardagliga ord 
och sedan kan vi successivt införa terminologiska uttryck. Symbolerna ska inte införas 
innan begreppen blivit förankrade, enligt Malmer. 
 
Att ha möjlighet att rita och plocka med material ska vara naturligt under 
matematiklektionen. Det ska inte bara vara något för elever som tycker att matematik är 
svårt. Malmer skriver att vi ska ha laborativt och undersökande matematik genom hela 
skoltiden, alltså inte bara för de yngre barnen.  På mina praktikplatser var användandet 
av låtsaspengar något som togs till för de elever som inte löste övningen så snabbt som 
läraren har förväntat sig. Tyvärr så var också användandet av plockmaterial 
sammankopplat med att vara mindre duktig. Risken med att konkritisera med dessa 
anpassade skolmaterial är, enligt Unenge, Sandahl och Wyndhamn att eleverna kan 
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fastna i reglerna runt materialet och då kanske missar meningen med det. Jag tror att 
även om den risken finns med skolanpassat material, så får det inte hindra oss att 
använda konkret material, då fördelarna är stora. Cuisenairestavarna har i mitt tycke 
många fördelar och ett brett användningsområde. De kan användas från att sortera 
storlek och färg till uppgifter med procenttal, alltså genom hela skoltiden. 
 
Malmer anser att vi bör konstruera uppgifter som stimulerar kreativt tänkande. Hon 
skriver att lösningen inte ska vara en perfekt utformad matematisk utsaga utan att eleven 
ska få visa hur han eller hon har tänkt och diskutera alternativa lösningar. Processen ska 
vara det viktigaste, enligt Malmer. Tidningen i skolan inbjuder till övningar på detta sätt 
tycker jag. Eleverna kan skapa uppgifter och lösningar utifrån sin egen nivå och de kan 
stimuleras och utvecklas av andra elevers uppgifter och resonemang. Att tänka och tala 
matematik är viktigt. 
 
Logiskt tänkande och kreativitet måste dominera över kopiera och memorera, enligt 
Malmer. När eleverna gjort matematik utan att tänka matematik är det inte så konstigt 
att det blir svårt när det krävs matematiskt tänkande, skriver Berggren och Lindroth. Här 
syftas det på algoritmräkningen som får, enligt dem, en allt för stor del av matematik-
lektionerna. Detta nämner alla författare i min litteraturstudie, tyvärr är min erfarenhet 
densamma. Det tycks mig som om många lärare följer matematikboken från pärm till 
pärm. 
 
 
I litteraturen finns många tankar om och runt matematik. Det finns många förslag på hur 
vi i skolan kan arbeta mer kreativt och verklighetsanknutet både i litteraturen och på 
Internet. Det får inte vara bekvämlighet som hindrar oss att arbeta utanför matematik-
boken. Vi måste använda oss av uppgifter som stimulerar eleven till diskussion om och 
kring matematik. Jag tror att om vi ska leva upp till målen i våra styrdokument så måste 
vi lämna kurslitteraturen ibland. Den roliga, verklighetsnära matematiken finner vi inte 
alltid där. 
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