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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka hur motivation och kreativitet tar sig uttryck i 

matematikundervisningen i lågstadiet. Produkten är en kokbok med recept som formulerats 

matematiskt. För att få en uppfattning av hur behovet av vår produkt kan se ut i 

verksamheten har vi intervjuat tre lärare. Utifrån detta, samt våra utgångspunkter imitativt- 

och kreativt resonerande och praktisk matematik har vi utformat vår produkt i form av ett 

läromedel med fokus på att engagera elever praktiskt. För att inte ha en repetitiv text har vi 

valt att förklara begrepp som praktisk och vardagsnära matematik, samt imitativ och 

kreativ matematik under rubrikerna Omvärldsanalys och Teoretiska utgångspunkter. 

 

Nyckelord: bakning, recept, matematik, imitativt resonemang, kreativt resonemang, 

praktisk matematik. 
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1. Inledning 

Idén till vår produkt skapades efter att vi ställde oss frågan ”Hur kan elever i större 

utsträckning motiveras i matematikundervisningen?”. Ur ett traditionellt synsätt arbetar 

elever med matematikböcker som består av problem, vilka oftast löses med hjälp av 

matematiska algoritmer. När lärare använder sig av läromedel som matematikböcker 

gynnar det tidsramen för undervisningen, då de på så sätt har färdigt material att använda 

sig av och får färdigt material att ge till eleverna. Detta stimulerar även de flesta elever då 

de får enskilda uppgifter att arbeta med. Här spelar ramfaktorn tid stor roll, som Pennlert 

och Lindström (2013) förklarar i sin bok. Med ramfaktorer menar de ramar som begränsar 

pedagogens undervisning. Vidare förklarar de att tiden för planering är avgörande för vad 

eleverna får lära sig på lektionerna. Har läraren lite tid till planering speglar det sig i 

undervisningen, eventuellt genom att eleverna får arbeta med redan färdigt material, som 

matematikläroboken (Pennlert & Lindström, 2013, s. 45). Däremot förbises vikten av 

samarbete och kreativitet i undervisningen, vilket är av stor betydelse för att hitta 

motivationen och lusten i lärandet. Därför har vi valt att fördjupa oss i ämnet och anpassa 

vår produkt till något majoriteten av lärare kan använda som komplement till den 

traditionellt teoretiska matematikundervisningen. 

 

2. Bakgrund 

Varför vi ifrågasatte utbudet av kreativa läromedel i dagens matematikundervisning, är för 

att vi av erfarenhet från vår verksamhetsförlagda utbildning har saknat den typ av 

läromedel. Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011) är syftet med matematikundervisningen att 

eleverna ska utveckla matematiska färdigheter, samt kunskap för hur matematik kan 

användas i vardagssammanhang (Skolverket, 2011, s. 62). Vår produkt ska hjälpa elever att 

utveckla dessa kunskaper inom olika ämnesområden i matematiken. Undervisningen ska 

även gynna eleverna genom att hjälpa dem att finna ett intresse för matematiken, samt 

bidra till att eleverna känner trygghet i sin förmåga att använda matematiken i olika 

sammanhang. Vi motiverar vårt val av produkt på så vis att vi anser att den ska stimulera 

eleverna både på en teoretisk samt praktisk nivå, vilket är en förutsättning för att uppnå de 

krav som finns i Lgr 11 (Skolverket, 2011).  
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En viktig utgångspunkt för vår studie är utvärderingar av senaste kursplanen. Enligt 

granskning av Skolverkets nationella utvärdering, de internationella utvärderingarna, 

analys av resultaten från ämnesproven årskurs 3, 5 och 9 samt Skolinspektionens 

granskning av undervisningen i matematik har enskild räkning en väsentlig del av dagens 

matematikundervisning (Solem, Alseth & Nordberg, 2010, s. 11). Vidare menar författarna 

att med fokus på elever i lägre åldrar, leder detta till sämre förutsättningar vid utveckling 

av problemlösning, användning av logiska resonemang samt vid tillämpning av 

matematiska problem i rätt sammanhang (Solem, Alseth & Nordberg, 2010, ss. 11- 12). 

För att kunna särskilja problematiken med det enskilda arbetssättet som präglar många 

matematikundervisningar har vi valt att använda Lithners (2007) begrepp imitativt- och 

kreativt resonerande som utgångspunkt för vårt arbete. 

 

Enligt en Timss rapport som Bergqvist (2010) presenterar i sin studie Vad vet vi om hur 

matematiklärare arbetar för att utveckla elevers matematikkunskaper? visar han en tabell 

på vad läraren ber eleverna att göra under en matematiklektion (Bergqvist et al, 2010, s. 

30). 
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Tabell 7: Andel svenska elever vars lärare gett ett visst svar på frågan ”Hur ofta ber du 

eleverna i Timss-gruppen att göra följande när du undervisar dem i matematik?”. 

              
 

 

Tabellen innehåller frågan om hur ofta läraren låter eleverna koppla det de lär sig i 

matematik till sin vardag. Den visar att 12 % av eleverna tillåts att göra detta varje lektion. 

Enligt Lgr 11 ska “undervisningen i ämnet matematik syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika 

ämnesområden” (Skolverket, 2011, s. 62). Den svaga kopplingen mellan tabellen och 

läroplanens syfte inom matematiken visar på att 12 % är en låg siffra. 

För att underlätta för eleverna och deras inlärning av matematiken kan undervisningen med 

fördel kopplas till vardagsnära situationer för att fungera som intresseväckande medel. 
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3. Problem som ska lösas 

3.1 Syfte 

Syftet med vår produkt är att skapa ett läromedel som ska introducera olika delar inom 

matematiken på både ett kreativt och/eller vardagsnära sätt, vilket ska väcka intresse och 

motivation hos eleverna till att vilja fortsätta utvecklas. Vår produkt syftar till att användas 

stundvis genom en eller flera terminer och på så sätt resultera i en mer varierad 

undervisning. Genom en varierad undervisning tillämpas fler arbetssätt, vilket ska öka 

förutsättningarna för lärande hos elever. 

  
För att tydliggöra vårt syfte har vi valt att dela upp det i olika mål. 

Våra mål med arbetet är: 

● Att undersöka vad kreativitet innebär i matematiken. 

● Att undersöka hur motivation uttrycker sig inom matematiken.  

● Att utforma ett läromedel som är anpassat efter ovanstående punkter.  

 

4. Omvärldsanalys  
4.1 Matematik  
Praktisk matematik är den form av matematik som ligger till grund för vår produkt. För att 

få en djupare förståelse för matematiken har vi valt att granska olika forskningar som berör 

ämnet. Vad vet vi om hur matematiklärare arbetar för att utveckla elevers 

matematikkunskaper? är en forskningsstudie som är relevant för utformandet av vår 

produkt. Studien är en kunskapsöversikt som är framtagen på uppdrag av skolverket. Den 

behandlar de internationella undersökningarna Timss, Timss Advanced och Pisa och hur 

man kan tolka, förklara och förstå dem utifrån en empirisk och vetenskapligbelag grund 

(Bergqvist et al, 2010, s. 7). 

 

Enligt en Timss-rapport som studien hänvisar till undervisas nästan alla svenska elever i 

någon form av lärobok. Även nio av tio lärare har en matematiklärobok som grund för 

deras undervisning. Vidare förklarar även författaren att svensk skola präglas av 

läroboksbundenhet (Bergqvist et al, 2010, s. 28). Eftersom den traditionella läroboken är så 
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pass etablerad i svensk skola har vi valt att använda oss av fenomenet, dock på ett mer 

kreativt sätt. Många elever är nöjda med matematikundervisningen, men det beror enbart 

på att de tror att den är oföränderlig (Bergqvist et al. 2010, s. 32). Vi vill genom vår 

produkt visa att man kan arbeta med matematik på flera olika sätt, inte bara genom 

traditionella uppgifter som baseras på läroböcker. 

 

Flera gymnasieelever påpekar att den viktigaste faktorn till lusten att lära matematik är 

läraren. Läraren ska vara kunnig, entusiastisk och ha flera sätt att lära ut på, så att det ska 

passa för alla elever (Bergqvist et al, 2010, ss. 31- 32). För att eleverna ska klara av 

matematiken är det även viktigt att de förstår hur och varför de kan använda sig av den, 

samt att eleverna kan se en röd tråd genom undervisningen (Bergqvist et al, 2010, ss. 31- 

32). Även om studien hänvisar till elever på gymnasiet här så anser vi att det är relevant 

även för elever i årskurs F- 3. I Vad vet vi om hur matematiklärare arbetar för att utveckla 

elevers matematikkunskaper? menar författarna dock att majoriteten av yngre skolelever 

redan har lust att lära, framför allt i ämnet matematik, men lärarna kan ändå se en tydlig 

skillnad på när estetiska och praktiska inslag i skolämnena får mindre plats, vilket leder till 

att lusten att lära minskar. Studien menar att “hjärnan är gjord så att man ska befästa saker 

och ting praktiskt” (Bergqvist et al, 2010, s. 17). Vår produkt är anpassad till att eleverna 

får uttrycka sig både praktiskt och fysiskt genom vardagsnära matematik, vilket ska göra 

att de får en ökad förståelse för hur matematikämnet kan användas utanför skolan. 

 

4.2 Hur en varierad undervisning främjar motivationen 

Varierade genomgångar och enskilt arbete med laborationer, grupparbeten, projekt och 

problemlösningar öppnar möjlighet till lust att lära hos eleverna (Bergqvist et al, 2010, ss. 

31- 32). Vi har tagit till oss den informationen när vi utvecklat vår produkt då vi anser att 

den kräver ett arbetssätt som inkluderar både grupparbete, problemlösningar och en 

genomgång som är annorlunda. Vår produkt kommer vara ett komplement till den 

teoretiskt traditionella matematikundervisningen. En varierad undervisning främjar lusten 

att lära hos eleverna (Skolverket, 2003, s. 30). I Lusten att lära med fokus på matematik har 

[…]”barn, ungdomar och vuxna blivit ombedda att beskriva ett tillfälle då de verkligen 

känt lust att lära, många har då berättat om tillfällen då både kropp och själ har engagerats” 
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(Skolverket, 2003, s. 7). Vår produkt gör det möjligt för eleverna att använda både 

praktiska och teoretiska arbetssätt, då de behöver engagera sig mentalt vid 

problemlösningarna och fysiskt när det ska tillaga maträtterna och bakverken. 

 

Vi vill att eleverna ska känna lustfylldhet när de använder produkten. Enligt skolverkets 

(2003) Lusten att lära- med fokus på matematiken påverkas lusten att lära positivt när man 

känner att man förstår, lär sig saker och när man lyckas. När eleverna får en djupare 

förståelse för kunskapen betyder det att arbetet är lustfyllt och det är vad vi eftersträvar 

med vår produkt. Vi vill att eleverna ska känna en förståelse av sambandet mellan 

matematiken och matlagningen samt bakningen (Skolverket, 2003, s. 26). 

 

4.3 Imitativ och kreativ problemlösning 

I en traditionell matematikundervisning får elever enskilt räkna i matematikböcker 

(Solhem, 2010, s. 11). Ett vanligt förekommande problem inom matematikundervisningen 

är att elever ofta lär sig utantill, utan vidare förståelse av problemlösningarna (Bergqvist & 

Lithner, 2012, s. 255). Detta är ett resultat av att algoritmen ”tar hand” om 

problemlösningen i stället. För att motverka detta kan problemlösningen bli presenterad för 

eleven genom resonemang. På så sätt får eleverna argumentera sig fram till en lösning och 

den processen ska syfta till att ge dem en förståelse för det matematiska problemet.  

 

Vidare beskriver författarna resonemang som en tankeprocess med påståenden, argument 

och slutsatser, vilket till slut löser uppgiften (Bergqvist & Lithner, 2012, s. 253). De 

förklarar två typer av strategier vid matematiska resonemang - imitativa och kreativa 

resonemang. Med imitativa resonemang menar de att elever löser problem genom att göra 

likadant som läraren eller andra elever (Bergqvist & Lithner, 2012, ss. 252- 253). Kreativa 

resonemang är motsatsen till imiterande resonemang och är därför en problemlösning som 

eleverna själva kommer på med hjälp av Bergqvists och Lithners (2012) 

resonemangproblemlösning. Vi har haft detta i åtanke vid utformandet av vår produkt. 

Recepten är formulerade på ett sätt som gör att eleverna tillsammans och enskilt får läsa av 

instruktionerna, vilket grundas på Bergqvists och Lithners (2012) resonemangbegrepp vid 
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problemlösning. Recepten blir ett nytt sätt att lösa matematikproblemen, vilket kopplas till 

kreativt resonerande problemlösningar.  

 

4.4 Liknande exempel 

För att få en uppfattning om behovet av vår produkt har vi undersökt redan befintliga 

läromedel och kokböcker som behandlar liknande delar av matematiken. Lektion.se är 

Sveriges största plattform online för lärare och alla som jobbar inom den svenska skolan. 

Där finns totalt 2900 utformade matematiklektioner med inriktning F-3. Vi begränsade 

resultaten med sökordet “baka”, varpå vi fick 9 resultat. Ingen av dessa lektioner är 

utformade på samma sätt som vår produkt. En av lektionerna liknar ett av de recept som vi 

skapat. Eleverna ska då dubbla portionerna från 12 stycken till 24 stycken och räkna ut 

måtten därefter. Det liknar receptet som vi skapat för scones, men vi använder oss av 

division istället för multiplikation. De andra recepten som finns på lektion.se har frågor 

som ska besvaras efter att recepten är utförda. Till skillnad från de befintliga läromedlen 

syftar vår produkt till problemlösande recept, snarare än utformade problem som är baserat 

på recepten.  

 

Vi har även undersökt hur kokböcker för barn är estetiskt utformade. Vi kan konstatera att 

dessa böcker innehåller många bilder med mycket färg och roliga inslag. Detta bidrar med 

inspiration och en vision av slutresultatet, vilket vi anser vara viktigt vid kreativt skapande. 

Därför har vi valt att jämföra vår produkt med “riktiga” kokböcker för att få inspiration till 

våra bilder. En gemensam faktor för samtliga kokböcker som vi har analyserat är att 

bilderna berättar lika mycket om recepten som instruktionerna. Eftersom den visuella delen 

spelar stor roll i sammanhanget har vi valt att utforma färgglada och konkreta bilder som 

ska ge eleverna en uppfattning om det färdiga resultatet. Bilderna ska även syfta till att ge 

eleverna motivation och viljan att skapa ett liknande resultat som bilderna demonstrerar.   
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4.5 Varför brist på kreativa läromedel? 

Vi ställde oss frågan “Hur kommer det sig att svensk skola präglas av 

läroboksbundenhet?”. Vårt svar blir ramfaktorer. Lärare och elever påverkas ständigt av 

konkreta förutsättningar som tid, rum, resurser, gruppstorlek etc. (Pennlert & Lindström, 

2013, ss. 45- 46). Ett exempel på en sådan ramfaktor kan vara att en lärare, i en för stor 

klass, inte har möjlighet att hjälpa alla elever på en individuell nivå. Ett annat exempel kan 

vara att lokalerna inte räcker till om klassen exempelvis behöver dela upp sig. Att arbeta 

med en konkret läromedelsbok underlättar för läraren ur en tidsaspekt. Eftersom läroböcker 

ofta medför redan givna uppgifter behöver läraren på så sätt inte förbereda nya uppgifter. 

Resurser är även något som påverkar val av undervisning. Skolan förutsätts ha goda 

ekonomiska resurser för att kunna använda vår produkt, till exempel ingredienser till 

matlagningen samt lokaler som är anpassade efter matlagning, som exempelvis en 

hemkunskapssal eller ett kök. Det kan även handla om omprioriteringar. Exempelvis att 

undervisningen eventuellt kräver en extra lärare beroende på gruppstorleken på klassen 

eller att elever med speciella behov kräver det.  

 

4.6 Sammanfattning av omvärldsanalys 

Vi har enats oss om att det råder en brist i utbudet av läromedel som specificerar sig på 

samma innehåll som vår produkt. Därefter har vi analyserat det bristfälliga utbudet av 

läromedel för att enklare få en uppfattning av hur vi kan optimera vår produkt. Det faktum 

att vår produkt är inriktad inom ett specifikt område har underlättat utformandet av vår 

produkt i den bemärkelsen att liknande läromedel inte finns. Eftersom matematikböcker 

som läromedel är det högst prioriterade sättet att undervisa matematik genom, har vi valt 

att fortsätta med den typen av arbetssätt. Det är den undervisningsmetod som är mest 

gynnsam för lärare på grund av de ramfaktorer som begränsar lärarens undervisning. 

Därför är vårt läromedel anpassat efter eleverna, främst baserat på hur de motiveras och 

kreativt engageras matematiskt. Efter omvärldsanalysen har vi fokuserat innehållet av vår 

produkt på kreativa problemlösningar och samarbeten inom praktisk matematik. Det ska på 

ett lättillgängligt sätt ge lärare förutsättning till en varierad matematikundervisning, vilket 

syftar till att främja elevers lärande och motivation.  

 



13 

 

5. Teoretiska utgångspunkter 
De begrepp vi utgår från är praktisk matematik, imitativt resonerande och kreativitet 

resonerande. 

  
5.1 Praktisk matematik  

Till att börja med vill vi reda ut begreppet matematik. Matematiken har en uråldrig historia 

som grundar sig i flera olika kulturer. Enligt lgr11 (Skolverket, 2011) har matematiken 

utvecklats ur människans praktiska behov och nyfikenhet (Skolverket, 2011, s. 62). 

Matematiken ger dels människan förutsättningar att ta kunskapsbaserade beslut i vardagen 

och dels möjligheter att delta i samhällets beslutsprocess (Skolverket, 2011, s. 62). Detta 

kan appliceras på vår produkt med matematik som utgångspunkt, eftersom matematik 

innefattar mer än teoretisk kunskap. I Lusten att lära - med fokus på matematik 

framkommer det att matematiken anses som oföränderlig. Vidare beskrivet att 

matematiken är starkt kopplad till teoretisk kunskap och undervisning (Bergqvist et al, 

2010, s. 32). Vår produkt är skapad med tanken att bidra till förändring av detta. Vi vill att 

vår produkt ska visa att matematiken kan uttrycka sig på olika sätt - både genom teoretisk 

och praktisk undervisning. Att koppla matematikkunskap till vardagsnära situationer är en 

väsentlig del av undervisningen för att hitta nyfikenheten och utveckling hos elever. Enligt 

Lgr 11 (Skolverket, 2011) ska [...] “eleverna genom undervisningen också ges möjlighet att 

utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för 

att kommunicera med matematik i vardagliga och matematiska sammanhang”.  

  
5.2 Imitativt resonerande  

Matematikämnet handlar till stor del om att elever arbetar individuellt och repetitivt 

memorerar tillvägagångssätt vid problemlösningar (Lithner, 2007, s. 256). På så sätt lär sig 

elever en viss typ algoritm, utan att för den skull förstå innebörden av problemlösningen 

(Elvin, 2009). Detta motsvarar imitativt resonerande, vilket resulterar i 

inlärningssvårigheter och försämrade prestationer (Lithner, 2007, s. 256). För att bryta 

detta mönster behöver eleven få en förståelse för lösningen utan att memorera svaret 

utantill. Författaren skiljer på två typer av imitativt resonerande, memorerat resonemang 

och algoritmisk resonemang (Lithner, 2007, s. 258). En förutsättning för att kunna arbeta 



14 

 

med memorerat resonerande är att uppgiften kräver endast ett svar, samt att genomförandet 

av uppgiften består av att skriva ner svaret (Lithner, 2007, s. 258). Ett mer konkret 

exempel av memorerat resonerande är att de olika stegen i en bevisligt korrekt procedur av 

en lösning memoreras för att tillämpa kunskapen i liknande problem (Elvin, 2009, s.7).  

 

För att enklare förklara algoritmiskt resonerande vill vi reda ut begreppet algoritm. 

Algoritm är i ramverket en förutbestämd procedur av en problemlösning (Elvin, 2009, s. 

8). Algoritmiskt resonerande grundas på samma typ av problemlösning som memorerat 

resonerande, men fokuserar på att hitta lösning med hjälp av en algoritm som leder till ett 

svar (Elvin, 2009, s. 8). Eftersom imitativt resonerande präglar flera 

matematikundervisningar och i många avseenden missgynnar elevers prestation eller 

engagemang i matematikundervisningen, har vi valt att använda oss av imitativt 

resonerande som en utgångspunkt för detta arbete.  

 

Vi vill dock klargöra att imitativt resonerande även kan hjälpa elever vid matematiska 

problemlösningar. Vår produkt ska hjälpa lärare att hitta balansen mellan imitativt och 

kreativt resonerande i undervisningarna. Om läraren exempelvis har förberett en 

undervisning där lektionsinnehållet går ut på att eleverna ska lösa uppgifterna genom 

imitativt resonerande, kan det skapa goda förutsättningar för inlärning. Alla elever är unika 

och individualisering är en stor del av dagens undervisning. Detta betyder att läraren 

behöver flera olika sätt att lära ut på. Imitativt resonerande är därför viktigt att ta hänsyn 

till i matematikundervisningen, då den arbetsmetoden är betydelsefull för många elevers 

inlärning. (Elvin, 2009, s. 7, 8) 

 

5. 3 Kreativt resonerande  

Som kontrast till imitativt resonerande beskriver Lithner och Bergqvist (2009) begreppet 

kreativt resonerande. De förklarar kreativt resonerande som att lösa ett problem genom att 

tillämpa matematikkunskaperna med förståelse bakom processen. En förenklad förklaring 

till användandet av kreativt resonerande är enligt Lithner och Bergqvist (2005) när man 

löser problem som inte är av rutinmässig karaktär (Elvin, 2009, s. 8). Vår produkt skapar 

möjlighet för eleverna att få förståelse och bakgrund kring undervisningen och dess 
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kunskap genom att den är vardagsnära. För att ett matematiskt grundat kreativt resonemang 

ska vara enligt det ramverk som Lithner och Bergqvist (2005) hänvisar till, ska följande 

fyra punkter uppfyllas. 

  
● Resonemanget ska vara nytt, eller återskapa något glömt. 

● Det ska vara ett flexibelt innehåll. Resonemanget ska öppna upp för olika sätt att 

hantera situationen. 

● Resonemanget ska vara rimligt. Argument ska framföra varför det valde sättet att 

lösa uppgiften på är valt. 

● Slutligen ska ett kreativt resonemang vara matematiskt grundat, vilket innebär att 

ovanstående argument ska kunna bekräftas med hjälp av matematiska egenskaper 

(Elvin, 2009, ss. 8- 9). 

 

Sett ur ett kritiskt synsätt av kreativt resonerande vill vi betona vikten av rutinbaserade 

uppgifter i matematikundervisningen. Som nämnt tidigare behöver en 

matematikundervisning innehålla varierade arbetsmetoder och kunskapsområden. En 

matematikundervisning som enbart innehåller vardagsnära- och problemlösande uppgifter 

kan missgynna de elever som lär sig bättre genom rutinmässiga- och kontinuerliga 

uppgifter (Elvin, 2009, s. 8). Att använda sig av vardagsnära situationer i 

matematikundervisningen är viktigt i den bemärkelsen att fler elever ska få möjlighet till 

inlärning då det leder till en mer varierad undervisning. Det kan dock leda till ökade 

svårigheter i matematikundervisningen då det omfattar fler moment vid inlärningen. Elever 

som exempelvis är trygga med konkret och imitativ problemlösning kan ha svårt att ta till 

yttre faktorer, så som användning av matematiken i vardagen (Elvin, 2009, s. 7). 
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6. Genomförande av processen  
6.1 Användaranalys  

Vår produkt har både lärare och elever som målgrupp. Läromedlet som helhet riktas främst 

till läraren. Vår produkt ska finnas som hjälpmedel med funktion att komplettera en 

teoretisk matematiklärobok, som många av dagens lärare väljer att använda sig av. Vi vill 

att produkten ska kunna användas som ett intresseväckande läromedel som gör att eleverna 

hittar lusten att arbeta med matematik. Innehållet i läromedlet är därför anpassat efter 

elever. De teoretiska utgångspunkterna som vi valt, ligger till grund för vårt arbete. Dessa 

har vi analyserat genom att samla olika data och information. Vi har samlat in data främst 

genom att söka information på olika forskningsanpassade internetsidor.  

 

Till grund för vårt arbete ligger även empiriska undersökningar, vilket har hjälpt oss förstå 

hur vår produkt förhåller sig till verksamheten. Vi har intervjuat tre lärare över telefon. En 

av lärarna är specialpedagog och två är klass- och speciallärare. Materialen har 

transkriberats noggrant för att få ut all väsentlig information. Utifrån lärarnas reflektioner 

från intervjuerna har vi fått en förståelse för relevansen av vår produkt. Vi valde att 

intervjua ett fåtal lärare med öppna ställda frågor, icke ledande frågor och frågor som berör 

olika delar av arbetets frågeställningar (Bell, 2006, s. 159). Detta gjorde vi för att kunna 

sammanställa deras breda svar och reflektioner och på så sätt få en helhetsbild av hur vår 

produkt relaterar till elever och lärare. Anledningen till att vi valt intervjumetoden istället 

för att skicka ut enkäter baseras på att vi kan komma med följdfrågor och fördjupa oss i 

delar av intervjuerna som är intressanta (Bell, 2006, s. 158). En så ostörd miljö som möjligt 

är av stor vikt med syftet att alla parter ska känna trygghet under intervjun (Stukát, 2011, s. 

45). Vi utförde intervjuerna över telefon på grund av att lärarna befann sig i Täby, 

Stockholm. Hade någon av lärarna protesterat eller visat missnöjde, hade vi utfört 

intervjuerna på plats. De befann sig på arbetsplatserna när vi ringde, vilket både kan 

indikera trygg eller otrygg miljö beroende på hur de trivs på arbetsplatsen. Vi bad de dock 

gå till ett enskilt rum för att ha en ostörd miljö. Innan intervjuerna introducerade vi vår idé 

och tanken bakom vår produkt. Detta gjorde vi för att ge dem en uppfattning av hur de 



17 

 

skulle kunna använda sig av produkten och förhålla sig kritiskt till dess användning. Vi 

förklarade även för lärarna om hur vår undersökning förhåller sig till forskningsetik. 

 

Samtliga lärare använder sig av inköpta matematikböcker med annat och/eller eget mer 

kreativt material emellanåt. De var alla överens om vikten av kreativitet i 

matematikundervisningen, men ansåg att tid att leta fram material var för knapp för att 

hålla kreativa undervisningar i större utsträckning. Ur den aspekten gav de oss positiv 

återkoppling. Vi ställde frågor som skulle kunna ge oss både positiva och negativa svar 

med syfte att lättare kunna förhålla oss kritisk till vår produkt och på så sätt förbättra den. 

Frågorna som intervjuerna behandlade var följande:  

 

● Hur motiverar du elever i matematikundervisningen? 

● Arbetar dina elever med en teoretisk matematikbok eller med matematik på andra 

sätt utöver sådana läromedel? 

● Har du stött på läromedel som behandlar matematik på ett kreativt sätt?   

● Är vår produkt relevant eller irrelevant anser du? Varför?  

● Skulle du anse att den var genomförbar i ett klassrum? 

● Ur en ekonomisk synpunkt, tror du generellt att det finns resurser för att arbeta med 

vår produkt? 

● Tror du vår produkt är genomförbar tidsmässigt? Behövs det fler lärare? 

Gruppindelningar?  

 

Material som behandlar matematik på ett kreativt sätt, som samtliga lärare använt/använder 

sig av, är utformat för enskilda undervisningar. De har inte stött på eller köpt in läromedel 

som kan användas i större utsträckning Därför var de positivt inställda till ett material som 

är användbart under en längre period. De ansåg att vår produkt var relevant och 

genomförbar förutsatt att lokal och material för bakningen och tillagning av maträtterna 

fanns på skolan. Av deras erfarenheter hade det varit möjligt att låna liknande 

hemkunskapssal och redskap från skolköket. Beroende på klasstorlek och olika 

kunskapsnivåer skulle samtliga lärare dela upp eleverna på olika sätt och utföra respektive 

instruktioner två eller fler gånger. En positiv vändpunkt vi fick ut från intervjuerna var att 
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de ansåg att vår produkt även var relevant för elever med speciella behov. Det ger fler 

lärare möjlighet att arbeta med kreativ matematik och då ges även fler elever möjlighet till 

att motiveras matematiskt.  

 

Något som vi ställde oss kritiska till från början var att vårt läromedel kräver ekonomiska 

tillgångar för att köpa in läromedlet, samt att undervisningen kräver utrustning för att 

kunna genomföras. Lärarna vi intervjuade ansåg dock att detta inte skulle vara något 

problem, baserat på deras erfarenheter. Detta är däremot inte en självklarhet för alla skolor. 

Om ekonomin skulle vara ett problem finns möjlighet att endast köpa ett exemplar av 

häftet för att sedan kopiera material till eleverna. En annan synvinkel på detta kan dock 

vara att eftersom vårt läromedel används under en lång period sparar lärarna in tid genom 

att slippa hitta eget material för kreativa matematikundervisningar.  

 

6.2 Fördjupning av ämnet  

Eftersom vår produkt behandlar ämnet matematik på ett kreativt sätt, vilket ska främja 

elevers lärande och motivation, har matematikens användande i klassrummet blivit vad vi 

fördjupat oss inom. Hur arbetar dagens lärare med matematik? Varför arbetar de som de 

gör? Hur påverkar det elevers motivation och inlärning? Genom att fördjupa oss i dessa 

frågor har vi fått en bredare uppfattning om hur lärare väljer att arbeta med matematik. Vi 

har även gått djupare in på elevers inlärningsförmåga inom matematik, samt hur de kan 

arbeta med matematikkunskaper på ett motiverande och engagerande sätt. Våra 

utgångspunkter har hjälpt oss förstå och relatera till lärare och elevers relation till 

matematikundervisningen. Även om vi har samarbetat med alla delar av arbetet på en jämn 

nivå, har vi fördjupat oss på olika delar av arbetet. Ruth har fördjupat sig mer inom 

imitativt och kreativt resonerande, medan Julia har fördjupat sig mer inom matematik och 

hur matematikundervisningen kan se ut för att främja elevers lärande. Efter undersökningar 

och diskussioner har vi samarbetat genomgående under arbetets gång samt vid utformandet 

av vår produkt.  

 

6.3 Tanke bakom processen 

Nedan vill vi förklara hur vi kommit fram till att vårt arbete kom att innehålla 
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produktskapande, samt idéer kring det. Vi kommer även beskriva hur vi har skapat vår 

produkt. Till att börja med valde vi modell två för att arbetssättet för framtagandet av 

produkten-modellen tilltalade oss. Därefter valde vi ämnet matematik för att vi kände att vi 

ville fördjupa oss inom det. Vi fick idén när vi diskuterade vad det finns för utbud på 

matematikläroböcker, och framförallt kreativa läromedel. Vi diskuterade utifrån våra 

erfarenheter från VFU, samt arbetsliv och enades om att matematikundervisning idag 

saknar kreativitet. Detta ville vi ändra på genom att skapa en produkt som tillåter elever att 

uttrycka sina matematikkunskaper på ett mer mångfasetterat sätt. Under 

skapandeprocessen började vi med att fundera på hur vi skulle formulera våra recept. Till 

en början hade vi en klar bild av hur de skulle se ut men insåg snabbt att de kunde 

förbättras efter diskussioner med vår handledare. Vår första idé visade sig vara för 

avancerad för lågstadieelever. Under utformandet av recepten använde vi oss av en kokbok 

som heter Rutiga kokboken. Denna använde vi som grund för alla recept utom ett som vi 

fann på en hemsida för rawfood recept. Vi har successivt arbetat med produkten under de 

två månader som vi haft till förfogande. Rapporten har, som förväntat, varit mest 

tidskrävande, däremot beräknade vi lägga ner mer tid på produkten än nödvändigt. 

Kokboken finns bifogad som en pdf-fil. 

 

6.4 Forskningsetik 

Under arbetets gång har vi hållit oss inom de forskningsetiska reglerna. Det grundläggande 

individskyddskravet kan delas in i fyra underkategorier, informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet står för 

den information forskaren är skyldig att informera den inblandade, så att denne vet vad 

syftet med forskningen är. Samtyckekravet ger deltagare i en undersökning eller intervju 

rätt att själva bestämma över sin medverkan (Codex, 2002, ss. 7- 9). 

Konfidentialitetskravet omfattar sekretess. Alla medverkades personuppgifter i en 

undersökning ska behandlas med största säkerhet. Det ska inte finnas möjlighet att få tag i 

dessa uppgifter vid senare tillfälle. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som finns 

gällande deltagare bara får användas i det syfte att de överensstämmer med forskningen 

(Coddex, 2002, ss. 12- 14). I boken Introduktion till forskningsmetodik (2006) påtrycker 

författaren Judith Bell vikten av samtyckeskravet. Vidare förklarar hon att målet med 
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kravet är att de deltagande gett tillstånd att delta (Bell, 2006, s. 64). Vi har framförallt tagit 

hänsyn till informationskravet, samtyckekravet samt konfidentialitetskravet. Under 

sammanställningen av svaren från intervjuerna har vi valt att hålla oss till få exempelsvar 

samt att inte presentera intervjuresultaten fråga för fråga med syfte att hålla en neutral och 

intressant ton för läsaren genom hela arbetet (Stukát, 2011, s. 147).  

 

6.5 Prototyp 

Vår produkt är ett utformat läromedel i form av ett kopieringsunderlag som kommer att 

finnas tillgängligt som en pdf-fil. Pdf-filen kommer senare att bli ett inbundet 

kompendium. Pdf-filen kommer finnas bifogad tillsammans med rapporten. Kompendiet är 

18 sidor. Kompendiet innehåller nio stycken recept som behandlar ämnesområdena 

addition, subtraktion, multiplikation, division, symmetri, bråk, diagram samt flödesschema. 

Varje recept kommer att vara en introduktion till respektive område inom matematiken. Ett 

av recepten, kladdkaka med addition och subtraktion, valde vi för att vi ville att eleverna 

skulle få öva på båda räknesätten tillsammans. Vi ansåg även att addition och subtraktion 

är de två räknesätt vi använder oss mest av i vardagen. Receptet rawchokladbollar med 

addition innehåller upprepning av liknande tal, vi ansåg att det är bra för eleverna med 

repetition för att verkligen få en förståelse för siffran ½ som det i detta fall handlar om. 

Kompendiet innehåller även bilder som fungerar som inspiration för eleverna när de 

tillagar maträtterna, samt bakverken. Med rutiga kokboken som grund har vi omformulerat 

recepten till respektive matematikområde. 

 

6.6 Utvärdering av processen 

Processen från idé till färdig produkt har i helhet gått bra, men det har inte alltid gått enligt 

ursprunglig plan. Vi var förbereda på upp- och neddalar i processen samt förändringar av 

vår primära bild av slutprodukten. Vårt samarbete har fungerat bra och vi har kunnat dela 

upp arbetet på ett produktivt sätt, samtidigt som vi diskuterat och bollat idéer med 

varandra. Vi hade svårt att hitta lärare att intervjua, vilket var en mindre faktor till varför vi 

valde ett få antal intervjuer med öppna frågor. Vi hade eventuellt fått en mer gedigen grund 

för vårt arbete om vi hade fått intervjua fler lärare med stängda frågor, alternativt om vi 

hade skickat ut enkäter till ett större antal lärare. Vi anser dock att vi fått bra reflektioner 
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och åsikter om vår produkt efter de intervjuer vi fick göra. Transkriberingen av 

intervjuerna var å ena sidan mer tidkrävande än planerat, men det resulterade å andra sidan 

i en djupare förståelse av vår produkts relevans. Vi var till en början lite väl optimistiska 

till färdigställandet av produkten, men det visade sig kräva mer precision och 

eftertänksamhet vid utformandet av recepten än planerat. Vi har dessutom ändrat recepten 

under arbetets gång efter möten med handledare samt efter omvärldsanalysen och 

efterforskningen. 

 

Till en början var vår tanke att produkten skulle bli en läromedelsbok, därefter utvecklades 

tanken till ett häfte snarare än en bok. Slutligen blev produkten ett kompendium i form av 

en pdf- fil, vilket vi är väldigt nöjda med. Rapporten har vi arbetat med från början till slut. 

Vi började med att framställa omvärldsanalysen där vi granskade tidigare arbeten och 

forskning som hade gjorts på det valda området. Utifrån omvärldsanalysen framkom även 

de teoretiska utgångspunkterna som har varit viktiga för rapporten. Därefter skrevs en 

sammanfattning, inledning, bakgrund samt de problem som skulle lösas genom arbetet. 

Slutligen komponerades genomförandeprocessen med underliggande rubriker. Varje färdig 

del av arbetet har skickats till vår handledare för granskning och konstruktiv respons, vilket 

vi har anpassat vår text efter. Eftersom bakverken och maträtterna skulle fotograferas, 

valde vi att baka och tillaga rätterna efter våra recept. Vi såg det som en möjlighet till att 

utvärdera vår produkt. Vi fann mindre brister i recepten som eventuellt kunde 

missuppfattas, vilket vi därefter ändrade. Med tanke på den utrustning som vi hade till 

förfogande, anser vi att bilderna blev bra och passande till recepten. 
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6.7 Utvärdering av produkten  
Då utvärderingen av vår produkt har ägt rum under sommarmånaderna har vi inte haft 

möjlighet att testa produkten i helgrupper (på grund av sommarlov). Därför har vi valt att 

låta enskilda elever, samt lärare, utvärdera produkten. Vi hoppas att du som läsare har 

överseende med detta och kan se det väsentliga i den utvärdering som utförts.  

Det vi upptäckte när vi själva utvärderade produkten var att ramfaktorer är viktiga att ha i 

åtanke som lärare vid användning av produkten. En ramfaktor för vårt läromedel kan vara 

att läraren saknar både kunskap och intresse för bakning och matlagning, vilket kan leda 

till att läraren antingen inte vill, eller känner sig osäker vid användandet av vår produkt. 

Det kan resultera i att undervisningen begränsas. Med syfte att skapa inspiration och 

variera recepten har vi valt att skapa ett recept som inte kräver någon form av redskap. 

Därför valde vi receptet “rawfood bollar”, vilket liknar chokladbollar fast med mer 

hälsosamma ingredienser. Vi ville ge alla en möjlighet att använda vår bok oavsett resurser 

som tillgång till kök etc.  Vi ville även visa på att ”nyttigt” kan vara gott. Vi har reflekterat 

över vår produkt ur ett hälsoperspektiv och enats om att flera av recepten innehåller bland 

annat mycket socker och smör. Vad vi vill poängtera med det är att produkten kommer att 

användas under en längre tid. Meningen med produkten är inte att låta eleverna tillaga ett 

recept varje vecka, utan exempelvis ett i kvartalet eller tre per termin. Om eleverna även 

får baka recept som det gillar kan det resultera i mer engagerade elever.  

 

Efter att produkten var klar skickade vi den, som en pdf- fil, till två lärare. De båda ansåg 

att produkten och dess undervisningsmetod var genomförbar. De menade även på att det är 

möjligt att anpassa produktens innehåll till elevernas erfarenheter och kunskapsnivå. Båda 

lärarna ansåg även att layouten och bilderna i kokboken var tilltalande. Ena läraren ansåg 

att en bild på diverse redskap till fördel kunde läggas till. Eleverna kan på så sätt visuellt 

koppla receptens siffror till matlagningen och bakningen, vilket läraren trodde skulle 

underlätta elevernas förståelse. Den andra läraren föreslog att göra produkten till en 

hemsida/blogform för att göra den lättillgänglig, samt möjliggöra enkel återkoppling från 

klasserna till oss som skapat produkten. Läraren menade på att det skulle underlätta 

produktutveckling, samt förbättring. Detta var vi enade om, eftersom det ger oss en enkel 

tillgång till hur produkten förhåller sig till verkligheten. Vid eventuell utveckling av 
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produkten tror vi även att detta kan hjälpa. Därför har vi lagt ut innehållet på hemsidan 

matematikbok.blogg.se som komplement till vår produkt.  

 

Vi lät även två elever testa produkten för att få en utvärdering av receptens relevans till 

lågstadieelever. Ena eleven avslutade precis årskurs 1 (elev 1) och andra eleven avslutade 

precis årskurs 2 (elev 2). Båda eleverna gjorde alla receptens uträkningar och elev 1 

bakade rawfood bollar, medan elev 2 bakade syltgrottor. Elev 2 var mer 

matematikintresserad än elev 1. Elev 1 tog i helhet längre tid på sig vid uträkningarna än 

elev 2, samt att vi behövde förklara vissa recept mer än andra för elev 1. Detta för att elev 

1 inte hunnit gå igenom alla matematikområden än. Däremot stannade även elev 2 upp vid 

vissa uträkningar på grund av bristande kunskaper inom vissa områden. Receptet med 

muffins (decimaler) var utan tvekan för avancerad för båda eleverna. Efter att vi försökte 

förklara så utförligt som möjligt anser vi att det var för svårt. Därför har vi omformulerat 

receptet för att göra det genomförbart. Båda eleverna visade intresse och engagemang vid 

uträkningarna. De båda förklarade även att de ville se deras egna lärare använda sig av 

produkten i matematikundervisningen. Eftersom elev 2 var mer matematikintresserad än 

elev 1, gillade elev 1 vår produkt aningen mer. Elev 2 förklarade att “ibland kan man ju 

göra det här på mattelektionen, men inte för mycket”. Eftersom elev 2 gillar den teoretiska 

matematikundervisningen mer än elev 1, ansåg elev 1 att vår produkt kan användas oftare 

än vad produkten är avsedd till. Vi vill dock hålla en jämn nivå på vår produkts 

användning och har därför valt att hålla oss till vår ursprungsplan. Däremot är det fritt fram 

för lärare att själv ta beslutet om hur ofta de vill använda produkten. I övrigt var 

uträkningen av recepten genomförbara och de kunde förstå kopplingen mellan de 

uträknade recepten till bakningen. Vi är nöjda över den respons vi fick av eleverna 

eftersom den var väldigt positiv i många avseenden. Vi förstår dock skillnaden mellan att 

testa produkten med enskilda elever till skillnad från helklass. Vi ser dock att responsen av 

lärarna kompletterar det glappet. Eftersom de förklarade hur användbar produkten är, så 

länge varje lärare får anpassa undervisningarna efter dess elever, anser vi att utvärderingen 

som elev 1 och elev 2 gav stärker vår produkt.  
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