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Sammanfattning 

Denna text beskriver uppbyggnad och bakgrund till en lektionsserie som kan användas för att 

introducera pre-algebra i årskurs 1. Lektionerna består av genomgångar i helklass med hjälp 

av en interaktiv skrivtavla, en SMART Board, och övningar i par med konkret material. Varje 

lektion börjar med en kort historia och därefter följer två problem som eleverna med hjälp av 

läraren ska lösa. Uppgifterna är illustrerade i programmet Notebook och kan användas rakt av 

för alla med tillgång till en SMART Board. Ett användarorienterat perspektiv har använts för 

att ta fram lektionsserien och forma uppgifterna på ett bra och nivå anpassat sätt. I en 

inspelning förklaras och instrueras hur materialet kan användas i klassrummet. Inspelningen 

finns i en Dropbox tillsammans med Notebook filen samt lektionsplaneringar för varje 

lektion. Det betyder att även om man inte har en SMART Board så kan man ta del av 

lektionsserien och utföra uppgifterna på annat sätt.   

Nyckelord: Pre-algebra, årskurs 1, lektionsserie, SMART Board  
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1 Inledning 

Jag fick under min andra matematikkurs på lärarutbildningen några exempel på övningar i 

algebra som man kan göra redan tidigt i åldrarna med hjälp av konkret material som till 

exempel tändsticksaskar. Få av läroböckerna för årskurs 1-3 berör området algebra. Däremot 

är det nog många lärare som använder liknande aktiviteter som vi gjorde för att undervisa i 

algebra. Jag tyckte att det behövdes fler sorters övningar inom algebra för yngre barn och 

skapade därför en lektionsserie (se bilaga 2) som andra lärare enkelt kan använda sig av.  

1.1 Bakgrund 

När man säger ordet algebra är det många som frågar ''Vad var det nu igen?'' och när de får 

höra ekvationslösning så är de med igen. Algebra kan uppfattas som svårt av många men 

spännande av andra (Nämnaren Tema,1997, s.9). Ekvationslösning är en 

problemlösningsmetod som finns med i det centrala innehållet i läroplanen 2011 (Lgr 11) för 

årskurs 4-6  (Skolverket, 2011, s.64) och utvecklas sedan i högstadiet och gymnasiet. 

PISA-rapporten redovisades i december 2013 och innehöll förutom prov i matematik, 

naturkunskap och läsförståelse även ett digitalt prov med fyra frågor i matematik, två i 

läsförmåga och fyra i problemlösning (Skolverket, 2014, s.8). Proven i problemlösning mäter 

inte ämneskunskaper utan det är vardagliga problem som ska lösas. Det var ca 1 250 15-

åringar från 209 skolor i Sverige (Skolverket, 2014, s.8) som gjorde provet och resultatet är 

491 poäng. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) ländernas 

medelvärde ligger på 500 poäng, vilket innebär att Sverige har brister när det gäller 

problemlösning (Skolverket, 2014, s.21). Problemlösningsförmåga anses vara en betydelsefull 

kompetens för framtiden i vidare utbildning eller arbetsliv (Skolverket, 2014, s.36).   

Bra kunskap i algebra är viktigt för vidare studier men även senare i livet. Lgr11 (Skolverket, 

2011, s.7) inleds med att skriva om skolans värdegrund och uppdrag att forma eleverna till 

demokratiska medborgare: 

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att 

utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt 

en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som 

det svenska samhället vilar på. 

Som en demokratisk medborgare ska man ha kunskapen för att kunna följa exempelvis 

debatterna kring miljön eller den ekonomiska politiken (Nämnaren Tema, 1997, s.9). För att 

förstå dessa debatter är kunskap inom algebra och problemlösning nödvändigt. Några fler 

argument till varför elever behöver lära sig algebra i skolan är: samhället ställer ökade krav 

på matematiskt kunnande, ny teknologi kräver symbolisering, likvärdiga karriärmöjligheter, 

nyckel till vidare matematikstudier, ett naturligt språk för problemlösning och stärker 

förmågan att föra resonemang (Olteanu, 2014, s.4). 
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Algebra är alltså viktigt både för framtida studier, arbete och för att fungera som en 

demokratisk medborgare. I denna rapport beskrivs, utifrån forskning, böcker och intervjuer 

med en verksam lärare, en lektionsserie som introducerar algebra i årskurs 1. 

1.2 Problem 

Eftersom att många elever har svårigheter inom algebra i senare år (Skolverket, 2014, s.21)  

så består den här lektionsserien av övningar som passar bra för att introducera det algebraiska 

tänkandet redan i årskurs 1. En lektion består av en gemensam genomgång i 15-20 minuter på 

en SMART Board och därefter tar eleverna hjälp av konkret material för att lösa liknande 

uppgifter i par eller i grupp.  

När vi, under lärarutbildningen, på seminarium har diskuterat vår verksamhetsförlagda 

utbildning med varandra säger många att de lärare som har en SMART Board i klassrummet 

inte har någon kunskap om hur den ska användas och att den oftast bara, som en projektorduk, 

används till att visa film på. Ifall många lärare inte har fått utbildning om hur en SMART 

Board kan användas och har inte tiden att själv sätta sig in det så kan de enkelt använda dessa 

lektioner rakt av eller vissa delar. Eftersom många skolor inte heller har tillgång till en 

SMART Board går dessa uppgifter att göra på liknande sätt endast med konkret material eller 

via en projektor. Sammanfattningsvis består denna produkt av flera lektioner som följer på 

varandra nivåmässigt och där multimodalitet används för att kunskap ska nå ut till fler elever 

och en djupare förståelse ska skapas.  

2 Teori 

2.1 Algebra, inledande algebra och pre-algebra 

Algebra är ett bra verktyg vid problemlösning (Grevholm, 2012, s.121). Innan algebra, som är 

det tredje steget, så finns två tidigare steg: pre-algebra och inledande algebra (Nämnaren 

Tema, 1997, s.17). Pre-algebra är en introduktion till den senare algebran som ska, genom 

olika aktiviteter långt ner i åldrarna, göra så att eleverna enkelt och på ett naturligt sätt ska 

kunna utveckla sina kunskaper vidare (Nämnaren Tema, 1997, s.17). Vid den inledande 

algebran börjar användningen av bokstäver och när eleven sedan kan översätta ett skriftligt 

problem, skriva om det med symboluttryck för att sedan tolka och lösa det så är det algebra 

(Nämnaren Tema, 1997, s.16). Matematikdidaktisk forskning har visat att pre-algebra kan 

introduceras tidigt och att det är viktigt för att sedan kunna övergå till att räkna med 

algebraiskt symbolspråk (Grevholm, 2012, s.122).  

Det finns två uppdelningar av algebran i grundskolan (Grevholm, 2012, s.126).  Den första 

behandlar likheter och likhetstecknets betydelse som sedan utvecklas till att skriva generella 

tal med bokstavssymboler, ekvationer och ekvationslösning. Den andra behandlar mönster 

vilket utvecklas till formler där det går att, utifrån ordningstalet, bestämma hur talet förändras. 

Även funktioner, variabler och uttryck blir en utveckling av mönster. När läraren konstruerar 

uppgifter som behandlar mönster så kan den börja med att låta eleverna bygga på ett mönster 

som är påbörjat för att se om de förstår hur det växer. Därefter kan läraren utveckla detta 

genom att låta eleverna beskriva mönstret och hur det förändrats (Grevholm 2012, s.135). 
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Nästa steg skulle sedan kunna vara att skriva ut hur det förändras men då lämnar läraren pre-

algebra och går vidare till inledande algebra. 

2.2 SMART Board och Notebook 

En SMART Board kan beskrivas som en dator, projektor och en touchskärm i ett (Robling & 

Westman, 2009, s.16). En SMART Board har speciella pennor som används för att skriva på 

den. Notebook heter det program som följer med vid köp av en SMART Board och det kan 

användas för att skapa lektioner då det innehåller en mängd olika funktioner och 

tilläggsprogram med bilder. Förutom touchfunktionen skiljer sig en SMART Board från 

projektor på så sätt att det är möjligt att spara det man skrivit och öppna upp det vid ett senare 

tillfälle (Robling & Westman, 2009, s.16).  

2.3 Varför digitala lärresurser? 

SMART Board är en digital lärresurs som blivit vanlig i skolan. Det finns olika argument för 

varför digitala lärresurser ska användas i skolan. Dels från ett politiskt håll då alla elever har 

rätt till att få enklare kunskaper inom IT och även ur ett samhällsperspektiv då IT blir mer och 

mer nödvändigt i yrkeslivet. Sedan finns det pedagogiska argumentet där man menar att det 

effektiviserar inlärningen så att eleverna lär sig lättare eller snabbare. Även att digitala 

lärresurser gör inlärningen roligare och ökar elevernas motivation. Till sist så står det i 

läroplanen att skolan ska ge eleverna tillgång till grundläggande kunskaper inom IT och 

digitalisering (Myndigheten för skolutveckling, 2007 s.23).  

EU menar att digitala lärresurser är viktigt för lärandet även efter skolans slut. Genom 

användning av digitala redskap övar elever upp sin förmåga att till exempel reflektera, 

redovisa och producera samt ökar sin kreativitet lär sig tänka kritiskt (Myndigheten för 

skolutveckling, 2007, s.23). Några fler pedagogiska argument för digitala lärresurser är att det 

faktum att alla elever lär sig på olika sätt. Vissa lär sig genom bilder, andra ljud eller en 

kombination av de båda. Med digitala lärresurser är det lättare att anpassa detta till alla elever 

(Myndigheten för skolutveckling, 2007, s.24). Ett annat argument är att det är lättare att skapa 

interaktivitet och därigenom ge återkoppling direkt på vad eleverna säger.  

Att använda olika material, böcker och digitala resurser, behövs när elever ska lära sig olika 

matematiska begrepp enligt forskning då det bidrar till att förbättra elevernas lärande 

(Grevholm, 2012, s.25). För att eleverna ska förstå nya begrepp inom matematiken under 

genomgångar eller diskussioner så är det viktigt att läraren använder olika uttrycksformer att 

förmedla kunskap på så eleverna får ett syfte och större förståelse för det dem lär sig 

(Grevholm, 2012, s.87). Om en elev inte får använda sig av olika uttrycksmedel för att 

diskutera och testa olika idéer eller ett matematiskt begrepp så kan matematiken bli för 

abstrakt för eleven. Vilket är viktigt att undvika när eleverna är unga. För om det blir abstrakt 

så kommer eleverna inte ta till sig kunskapen och verkligen förstå hur olika matematiska 

begrepp och problem fungerar. Det leder till att eleverna får svårigheter i matematik 

(Grevholm, 2012, s.88).  
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2.4 Vad säger styrdokumenten om digitala lärresurser och algebra? 

Under rubriken Kunskap i Lgr 11 står det att skolan har ansvar för att varje elev ''[...] kan 

använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 

lärande [...]'' (Skolverket, 2011, s.14) efter de har lämnat grundskolan. 

Kommentar: Det är skolans ansvar att eleverna har kommit i kontakt och kan grunderna i 

användning av digitala lärresurser. 

Under syftet för matematikundervisningen står det att undervisningen 

Ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens 

användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska 

bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga 

att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna 

möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, 

former och samband. 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla 

förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras 

användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att 

utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka 

problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data. 

(Skolverket, 2011, s.62) 

I det centrala innehållet för elever i årskurs F-3, förskoleklass upp till årskurs 3, (Skolverket, 

2011, s.63) står det, under Algebra, att eleverna ska arbeta med: 

 Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. 

 Hur enkla mönster i talföljder enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas 

och uttryckas. 

 

I det centrala innehållet för årskurs F-3 (Skolverket, 2011, s.64) står det, under 

Problemlösning, att eleverna ska arbeta med: 

 Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. 

 

I det centrala innehållet för årskurs 4-6 (Skolverket, 2011, s.64) står det, under Algebra, att 

eleverna ska arbeta med: 

 Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att  

beteckna ett obekant tal med en symbol.  

 Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.  

 Metoder för enkel ekvationslösning.  

 Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och 

uttryckas. 
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Kommentar: Algebra är någon som återkommer senare i åldrarna och kraven blir högre på 

eleven ju högre upp i åldrarna man går. 

2.5 Teoretiskt perspektiv - Sociokulturellt 

Lektionsserien bygger på Vygotskijs sociokulturella teoretiska perspektiv. Lev Semonovich 

Vygotskij var en pedagogisk teoretiker, filosof och psykolog som levde mellan 1896-1934 

(Bråten, 1998, s.8). Vygotskij talade för den proximala utvecklingszonen, det vill säga 

skillnaden mellan det barnet kan åstadkomma ensam och vad det kan åstadkomma med hjälp 

av en vuxen (Bråten, 1998 s.23). Vygotskij menar att läraren måste känna eleven, ha kunskap 

om hur eleven funkar i sociala sammanhang och veta hur den kan utveckla eleven. Men det 

ska finnas ett samarbete mellan eleven och läraren där båda är aktiva i undervisningen inte 

bara läraren (Bråten, 1998, s.24). Om en elev har en viss kunskap i till exempel matematik så 

kan den med hjälp av någon som vet mer, exempelvis en lärare, utvecklas och få ett nytt 

kulturellt redskap (Säljö, 2014, s.305).  

Mediering är ett begrepp som är viktigt inom den sociokulturella traditionen (Säljö, 2014, 

s.298). Med det menas att människan använder redskap för att lära sig och förstå den värld 

den lever i. Ett språkligt redskap kan vara bokstäver, siffror, olika räknesystem eller andra 

matematiska tecken (Säljö, 2014,s.299). Det är symboler som används vid kommunikation 

och tanke och som kan ändras med tiden och beroende på samhället (Säljö, 2014,s.300). Till 

exempel är bilder också ett sätt att kommunicera och digital teknik har öppnat upp många nya 

möjligheter att kommunicera på (Säljö, 2014, s.302). Andra exempel är fysiska redskap så 

som datorn för en ingenjör eller skalpellen för en kirurg. Det är sådana redskap som de 

behöver för att utföra sitt jobb. De behöver även de språkliga redskapen för att förstå hur 

datorn fungerar och hur anatomin hos en människa ser ut. De båda behövs oftast tillsammans 

och kallas därför för kulturella redskap (Säljö, 2014, s.301). Dessa kulturella redskap, menade 

Vygotskij, är de redskap människan använder sig av (Säljö, 2014, s.298).  

2.6 Individualisering och kontinuitet i matematiklektionen 

Det är bra att läraren och eleverna tillsammans diskuterar matematik (Grevholm, 2012, s.87) 

då kunskapsnivån mellan eleverna skiljer sig och om eleverna får resonera och diskutera 

matematik under lärarens handledning så kan läraren ställa utmanande frågor som är 

anpassade till den nivå eleven ligger på. För att ytterligen kunna individanpassa 

undervisningen kan läraren använda sig av lika uppgifter till alla elever men med olika djup. 

Detta kallas fördjupningsindividualisering (Löwing & Kilborn, 2002, s.105). Genom att 

läraren är medveten om hur olika problem kan lösas och ger positiv respons på fler olika 

lösningar kan många elever lösa dem oavsett vilken nivå de ligger på (Löwing & Kilborn, 

2002, s.108). 

Det är viktigt att lektionerna hänger ihop och att en utveckling framåt hela tiden sker mellan 

dem. Ämnena i läroplanen är uppbyggda så att momenten bygger på varandra (Löwing & 

Kilborn, 2002, s.88). Eleverna börjar bygga kunskap från tidiga skolåren upp till högstadiet 

och senare gymnasiet. Om en elev inte har den förkunskap som krävs kommer det bli problem 
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i senare årskurser (Löwing & Kilborn, 2002, s.89). För att få kontinuitet i uppgifterna krävs en 

bra planering och på så sätt kan det bidra till bra lärande och en stadig grund (Löwing & 

Kilborn, 2002, s.89). Denna kontinuitet är svår att hålla när en elevgrupp byter årskurs och 

lärare. Detta för att alla lärare inte arbetar på samma sätt och kanske inte har möjlighet att ha 

kontakt med varandra och samarbeta. Det är ändå viktigt att försöka ha denna påbyggande 

utveckling i sina uppgifter under den tiden läraren själv har sina elever. 

2.7 Bedömning 

Vid arbete med så unga elever som dem i årskurs 1 kan informell bedömning vara ett 

alternativ att föredra (Grevholm, 2012, s.262). Informell bedömning sker under tiden 

lektionen pågår. Läraren observerar och frågar eleverna hur de tänker kring vissa problem 

eller uppgifter och kan på så sätt bedöma om de uppnår målen eller inte (Grevholm, 2012, 

s.262).  

3 Genomförandeprocess 

3.1 Forskningsetik 

För att få en uppfattning om hur det ser ut i skolan gällande pre-algebra, och för att få 

synpunkter på produkten,  intervjuades en aktiv lärare för årskurs 1-3 vid fyra tillfällen. Inför 

dessa intervjuer följdes individskyddskravet och de fyra huvudkraven presenterades muntligt 

innan intervjun började. 

Individskyddskravet innebär att individer som deltar i forskningsprojekt genom att tillföra 

information inte blir kränkta, förödmjukade eller utsätts för mental eller fysisk skada (Codex, 

2014 ,s.5). Det finns fyra huvudkrav inom forskningen för att skydda individen. Det första är 

informationskravet där man innan intervjun ska göra det klart för den deltagande om vad 

syftet med arbetet och intervjun är samt att det är okej för den deltagande att när som helst dra 

sig ur (Codex, 2014, s.7). Nästa krav är samtyckeskravet, som i detta fall blir lärarens amtycke 

till att delta i en intervju (Codex, 2014 ,s.9). Vid samtycke för en intervju är det viktigt att 

förklara vad arbetet går ut på, varför individerna intervjuas, vilken typ av frågor de ska svara 

på samt vad informationen kommer att användas till (Bell, 2011, s.157). Det tredje kravet är 

konfidentialitetskravet och det innebär att den deltagande ska vara medveten om att dess 

personuppgifter hanteras så att ingen utomstående ska kunna ta del av dem (Codex, 2014, 

s.12). Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet vilket ser till att informationen som 

samlats endast används till forskningsändamål (Codex, 2014, s.14). 

3.2 Omvärldsanalys 

Några studier, olika webb- resurssidor för lärare samt läromedel har undersökts för att se om 

det finns liknande produkter eller uppgifter i pre-algebra för elever i de tidiga åldrarna. En 

lärare intervjuades även för att få ett annat än ett teoretiskt/forsknings perspektiv. 

3.2.1 Tidigare studier  

"Att introducera likhetstecken i ett algebraiskt sammanhang för elever i årskurs 1" (Adolfsson 

Boman, Eriksson, Hverven, Jansson & Tambour, 2013)  är en artikel som: 
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[...]bygger på data från forsknings- och utvecklingsprojektet (FoU) ”Utveckling 

av matematiskt tänkande – expanderande uppgifter i nybörjarundervisningen” 

där lärare från Skärsätra skola tillsammans med forskare från Stockholms 

universitet genomförde ett undervisningsexperiment i syfte att introducera 

algebra i nybörjarundervisningen (Adolfsson Boman et al., 2013, s.29). 

De har i sin studie gjort en undersökning utifrån tre nyckeluppgifter som behandlar 

likhetstecknets betydelse (Adolfsson Boman et al., 2013, s.33).  I den första nyckeluppgiften 

skulle eleverna slå slag med en tärning och använda symbolen < för att visa vilken som är 

störst (s.33). Det var meningen att eleverna sedan, när tärningarna slår lika, ska finna ett 

behov av likhetstecknet. I den första gruppen kunde ingen av eleverna säga ett tecken för 

likhet. I den andra gruppen var det däremot två pojkar som föreslagit likhetstecknet 

(Adolfsson Boman et al., 2013, s.35).  

Den andra nyckeluppgiften handlade om att eleverna skulle kunna mäta om något var lika 

eller olika i ett land utan matematik. Genom en diskussion med hjälp av läraren så försökte de 

komma fram till hur de kunde göra. Där var eleverna säkra på att man skulle sätta ut 

likhetstecknet och dess innebörd (Adolfsson Boman et al., 2013, s.36). 

I den tredje nyckeluppgiften så skulle eleverna först ta en varsin lång cuisinairestav och 

därefter försöka hitta två kortare som tillsammans blev lika lång som den första staven 

(Adolfsson Boman et al., 2013, s.37). Sedan skulle de hitta på namn till stavarna och läraren 

kallar sina A, B och C. Sedan lägger de uttrycket A=B+C. Därefter hålls elevintervjuer där 

läraren visade uttrycket A=B+C och frågar om man kan skriva så. Eleverna svarade ja och så 

fick de själva lägga uttrycket med cuisinairestavar och plus-likhetstecken. De flesta valde två 

stavar som blev lika lång som den längsta medan vissa ibland tog två som tillsammans inte 

blev lika lång (Adolfsson Boman et al., 2013, s.39). Men när de läste upp uttrycket 

korrigerade många elever detta (Adolfsson Boman et al., 2013, s.40). 

I artikeln "Kan 8 –12-åringar lösa ekvationer?" (Dahlin & Eriksson , 2008) skriver författarna 

om hur de lät en klass i årskurs 6 och en klass i årskurs 2 få samma uppgifter som handlade 

om likhetstecknet på tre olika nivåer. De gick från att låta eleverna arbeta med konkret 

material (göra-nivån), till att rita och till sist till att skriva med bokstavssymboler (Dahlin & 

Eriksson , 2008, s.7). Deras resultat i undersökningen visade att eleverna i årskurs 6 enkelt 

kunde lösa ekvationer genom att skriva men att även eleverna i årskurs 2 klarade av det 

(Dahlin & Eriksson , 2008, s.10). Det fanns fler likheter än skillnader mellan årskurserna. I 

årskurs 2 var det fler som använde sig av konkret material än i årskurs 6. Dahlin och Eriksson 

menar, utifrån sin undersökning, att läraren ofta sätter begränsningar på eleverna och tror att 

vissa moment är för svåra för dem. 

Matematiklyftet är en fortbildning, för matematiklärare, i didaktik där allt prövas ute i det 

egna klassrummet. På Lärportalen för matematik (Matematiklyftet.skolverket.se [hämtad: 20-

04-2015]) finns stödmaterial som vem som helst kan ta del av. Där finns ett flertal moduler 

för utvalda delar inom matematiken med olika förslag på aktiviteter, diskussionsfrågor, filmer 

och texter. Stödmaterialet utgår från läro-, kurs- och ämnesplaner och bygger på didaktisk 

forskning inom matematikämnet samt på analyser av svenska elevers resultat från nationella 
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och internationella undersökningar (Matematiklyftet.skolverket.se [hämtad: 20-04-2015]). 

Modulen för algebra består av åtta delar som bland annat behandlar resonemangsförmåga, 

bedömning för utveckling av undervisning i algebra, interaktion i algebraklassrummet, 

algebra som språk, och kommunikation i algebraklassrummet (Matematiklyftet.skolverket.se 

[hämtad: 20-04-2015]). De åtta delarna innehåller förslag på: 

 hur läraren kan arbeta med mönster 

 vilka diskussioner läraren kan ha med eleverna 

 hur läraren kan bedöma elevernas algebra kunskaper 

 aktiviteter om talföljder 

 hur interaktionsmönstret i klassrummet ser ut och vad läraren ska tänka på 

 hur elever tolkar symbolspråket som finns inom algebra  

 olika aktiviteter som behandlar likhetstecknet 

 hur läraren kan arbeta med likheter  

 olikheter och hur läraren kan introducera symbolspråket 

3.2.2 Liknande uppgifter och lektioner på internet 

Två stora aktiva webb- resurssidor, som är gratis, där lärare kan ta del av olika SMART Board 

baserade lektioner är Smartklubben.se (www.smartklubben.se [Hämtad: 03-04-2015] ) och 

Lektion.se (www.lektion.se [Hämtad: 03-04-2015] ). Smartklubben.se är en sida där en 

inloggning krävs för att ta del av lektionerna. Vid en sökning på av "algebra" för årskurs 1-3 

på smartklubben.se så kommer två träffar upp varav en handlar om pre-algebra. Vid en 

sökning på Lektion.se på "algebra smartboard" och "F-3" kommer 66 träffar upp men av dem 

handlar tre lektioner om algebra och är SMART Board baserade. I övrigt är det lektioner i 

andra delar av matematiken. Kreativmatte.se (www.kreativmatte.se [Hämtad: 03-04-2015] ) 

är en sida som innehåller ett par få lektioner som bygger på samma princip som denna 

lektionsserie men som inte längre uppdateras. Sedan finns en sida som heter Skolplus.se 

(www.skolplus.se [Hämtad: 03-04-2015] ) och som har många digitala läromedel för 

grundskolan men inga aktiviteter om algebra och många av lektionerna kostar pengar. 

Exchange.smarttech.com (www.exchange.smarttech.com [Hämtad: 03-04-2015] ) är en 

webbsida, på engelska, med övningar i matematik som är anpassande för att användas med 

hjälp av en SMART Board. Vid en sökning på "algebra" i Sverige, alla åldrar, så kommer 

inga lektioner upp. Vid sökning av "algebra" och "pre-algebra" i England, USA och Kanada 

kommer cirka 1700 lektioner upp, men dessa är troligtvis för svåra för årskurs 1-3 dels 

pågrund av nivån på övningarna och för att de innehåller mycket engelsk text.  

Några webb- resurssidor som har lektioner inom matematik men inte är baserade på SMART 

Board är Lektion.se, Matteportal.se (www.matteportal.se [Hämtad: 03-04-2015] ) och 

Lektionsbanken.se (www.lektionsbanken.se [Hämtad: 03-04-2015] ). En sökning på 

Lektion.se på "algebra" eller "pre-algebra" och "F-3" ger 15 olika lektioner, som övar algebra 

på något sätt. Hälften av lektionerna är från årskurs 3 och uppåt och de andra från årskurs 1 

och uppåt. De från årskurs 1 och uppåt handlar oftast om likhetstecknets betydelse. Vid 

sökning på "algebra" och "F-9" kommer 61 olika lektioner upp. Matteportal.se är en sida där 
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det finns samlade uppgifter som lärare kan ge ut i läxor till sina elever på datorn. Det krävs en 

inloggning för att göra detta. Där fanns inte en enda algebra övning på någon av nivåerna. 

Lektionsbanken.se hade 3 matematiklektioner totalt och ingen handlade om algebra. På Ur.se 

(www.ur.se) så fanns en video som handlade om ett matematikproblem i mönster. Utöver 

dessa finns många bloggar med matematiklektioner men dessa har inte studerats i denna 

undersökning. 

3.2.3 Liknande uppgifter och idéer i läromedel 

Tal och tanke är en bok som används i den nuvarande lärarutbildningen på Uppsala 

universitet för grundskolelärare med inriktning F-3. Författarna skriver i sitt förord (Solem, 

Alseth & Nordberg, 2011 s.7) att deras bok erbjuder ett nytt mer konkret arbetssätt att arbeta 

med matematiken på. De menar att genom att arbeta kreativt med konkret material, lekar och 

spel istället för endast med läromedel så utvecklar man bäst elevernas kunskaper inom 

matematiken. Boken innehåller inget kapitel för algebra och de uppgifter som behandlar 

området är uppgifter riktade mot årskurs 3 och inget konkret material används. Den andra 

matematikboken som används på lärarutbildningen heter Mathematical Knowledge for 

Primary Teachers (Suggate, Davis & Goulding, 2010) och den har ett kapitel om algebra men 

det finns inte något material att använda och det som står om algebra är på en högre nivå en 

vad årskurs 1 kan arbeta med då de tar upp svårare ekvationslösningar. 

Sedan har även 5 olika läroböcker som används, i grundskolorna årskurs 1, undersökts för att 

se om de innehåller material om algebra. Den första är Pixel matematik (Alseth, Røsseland, 

Nordberg, Arnås & Kirkegaard, 2011) där det i årskurs 1b boken fanns en sida som 

behandlade pre-algebra genom att eleverna skulle räkna ut värdet på olika saker då de visste 

vad några av samma sak blev tillsammans. Favorit matematik (Haapaniemi, Mörsky, 

Tikkanen, Vehmas & Voima, 2013) innehöll inga uppgifter som behandlade pre-algebra. 

Mattedetektiverna (Kavén & Persson,  2011) har uppgifter där eleverna ska fortsätta mönstret 

på en sida och sedan uppgifter som tränar likhetstecknet med hjälp av en våg. Matte direkt 

Safari (Falck, Picetti & Meijer, 2011) och Prima matematik (Brorsson, 2010) hade även de 

uppgifter där eleverna ska följa mönster i bok 1a respektive 1b annars hade inget om algebra. 

3.2.4 En lärares bild av läget  

Läraren som intervjuades erkänner att hen inte har tänkt på att arbeta ordentligt med pre-

algebra i sina klasser årskurs 1-3. Enligt hen finns det nästan inget material i den 

matematikbok som används, nämligen Matte Direkt Safari (Falck et al. 2011) utan då måste 

läraren hitta andra övningar och arbeta mer konkret med det. Det är inte förrän nu, då hen går 

en kurs i lärarlyftet och arbetar med deras modul för algebra i de tidiga åldrarna, som hen 

verkligen börjat tänka på att det är viktigt. Läraren uppfattar att det inte finns mycket material 

att använda sig av än men att det är på gång. 

3.3 Skapandet av produkten 

Först gjordes en skiss av lektionerna och en tillhörande historia skrevs. Därefter fick en lärare, 

genom en intervju, kommentera och ge förslag på ändringar. Sedan illustrerades 

lektionerna/uppgifterna i Notebook. Läraren granskade återigen materialet och därefter 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Sirpa%20Haapaniemi
https://www.studentlitteratur.se/#person/274222/Sirpa+Mörsky
https://www.studentlitteratur.se/#person/274232/Arto+Tikkanen
https://www.studentlitteratur.se/#person/274242/Päivi+Vehmas
https://www.studentlitteratur.se/#person/274252/Juha+Voima
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Siw%20Elofsdotter%20Meijer
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färdigställdes produkten genom en inspelning av en genomgång av lektionerna. Den tidigare 

läraren utvärderade även den färdiga produkten. 

3.3.1 Göra en skiss 

Utifrån tidigare studier i omvärldsanalysen samt teori om individualisering och kontinuitet i 

en matematiklektion skapades en skiss med olika pre-algebra räkneuppgifter. Inspiration 

hämtades även från andra lärare på de webbsidor som nämns i omvärldsanalysen och kunskap 

från lärarprogrammet. Allt är omgjort på något sätt och används på ett annat sätt än från 

ursprungskällan. Skissen bestod av material som räcker till fem olika lektioner. I skissen fanns 

också idéer på vilket sätt lektionen skulle fortsätta med konkret material.  

3.3.2 Skriva en historia 

När uppgifterna till lektionerna var klara och uppdelade så skrevs en historia till dem. För att 

inte fastna och tänka för mycket så skrevs först ett utkast med den första idén som dök upp 

och därefter gjordes ändringar och förbättringar. Historien för varje uppgift i varje lektion 

handlar om samma två barn men det sker olika händelser och uppstår olika problem som de 

behöver hjälp med att lösa. Anledningen till varför det handlar om två barn, en pojke och en 

flicka, är att eleverna ska kunna sätta sig in och föreställa sig situationerna bättre. Händelserna 

och aktiviteterna som de två barnen gör är vardagsnära och saker eleverna med hög 

sannolikhet känner till. Till exempel, spela kula/spel, baka, dekorera tårta, leka affär och vara 

på utflykt. Det blir intressant för eleverna men inte för spännande och då kan fokus ligga på 

uppgifterna och inte det runtomkring. De andra personerna som historien berör är vanliga 

personer i ett barns liv, nämligen en förälder och mor- och farföräldrar. Vid val av dessa fanns 

en medvetenhet om att alla barn inte bor med en förälder utan vårdnadshavare men 

majoriteten har åtminstone en förälder i sitt liv och därför finns bara en pappa med i historien.  

Historien för de första lektionerna är längre än för de mot slutet och det är för svårigheten på 

uppgifterna ökar med lektionerna och en kortare historia är också ett sätt att göra en uppgift 

mer abstrakt och då även svårare. Detta gäller historia som inte innehåller information för en 

uppgift, för det kan göra det svårare, utan bakgrundshistoria som gör det lättsammare för 

eleverna. Det står i Lgr 11 att "[...] skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 

könsmönster" (Skolverket, 2011, s.8) därför fanns, vid historieskapandet, en tanke bakom 

vissa val. Det handlar om både en pojke och en flicka och de är båda aktiva i nästan alla 

aktiviteterna. När det gäller vilka leksaker de har så finns en tanke bakom att inte säga att det 

är pojkens bil och flickans nalle utan pojken äger nallarna och flickan bilen.  

3.3.3 Användarorienterat perspektiv av produkten - skiss 

Produktutvecklingen utgick från ett användarperspektiv och det innebar att en lärare 

intervjuades och gav sina synpunkter på produkten. Första gången på en skiss av lektionerna, 

den andra gången då lektionerna fanns uppbyggda i Notebook och den tredje gången när 

produkten var helt färdig.  

Efter omvärldsanalysen gjorts skapades en bearbetad och genomtänkt skiss av hur lektionerna 

till lektionsserien skulle kunna se ut. Historia, matematikproblem och exempel på uppgifter 
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med konkret material fanns med i skissen. Denna skiss visades senare för läraren och frågor 

ställdes angående om lektionerna var riktade till rätt åldersgrupp när det gäller kunskapsnivå, 

om eleverna skulle bli intresserade och motiverade av materialet, vilka förbättringar som 

kunde göras och om läraren själv skulle finna materialet hjälpsamt och själv använda det.  

Responsen från läraren var positiv och lektionerna var, enligt läraren, anpassade för årskurs 1 

med lärarhandledning. Läraren ansåg att uppgifterna skulle passa väldigt bra för de elever 

som behöver en utmaning och att de skulle "gå igång" på dessa uppgifter. Läraren har av 

erfarenhet märkt att ifall en elev tappar motivationen så kan det hjälpa att formulera uppgifter 

utifrån elevens eget perspektiv, till exempel "om du har 30kr, hur många bananer skulle du 

kunna köpa?". Då uppgifterna är byggda så trodde hen att eleverna kommer finna dem 

intresseväckande och motiverande. Läraren påpekade att eftersom eleverna går i årskurs 1 så 

har de svårt att läsa. Hen tyckte därför att uppgifterna bör innehålla så lite text som möjligt 

och att för lite eller inget nästan är bättre än att det blir för mycket text. Det var även viktigt, 

enligt hen, att dela upp varje deluppgift för en lektion och ha dem på olika sidor sen i 

Notebook. Det kan annars blir svårt för eleverna att fokusera. Läraren sa att hen upplevt att 

eleverna lätt ger upp fort fast de egentligen kan lösa uppgifterna bara de tar sig tid. Det kan 

vara en till bra anledning till att inte ha för mycket på varje sida så eleverna kan koncentrera 

sig på en uppgift i taget. Läraren ansåg att det var bra att uppgiften där X infördes fanns med 

och sa att så länge det förklaras så är det bra att få in det tidigt. Vidare så tipsade hen om idéer 

angående mönsterlektionen och sa att det är viktigt att eleverna kan lägga mönstret åt båda 

hållen samt att, när mönstret är färdigt, låta dem ringa in den återkommande mönsterdelen på 

något sätt. Läraren sa att det var bra pre-algebraiska övningar och att hen skulle använda 

materialet i sin egen undervisning.  

Efter lärarens synpunkter på skissen gjordes några ändringar utifrån hens synpunkter. Den text 

som fanns med på sidorna togs bort, det blev en slide per varje deluppgift och hens förslag på 

mönsteruppgifter lades till. Jag ändrade även den andra uppgiften i lektion fyra då den 

innehöll ett plustecken och därmed inte uppfyllde sitt syfte samt var felaktig. Ordningen på 

deluppgifterna i lektion ett ändrades också för att nivån skulle öka kontinuerligt.  

3.3.4 Produkten i Notebook 

Notebook användes för att fortsätta utvecklingen av produkten. Bilderna som använts är 

hämtade från programmets galleri eller ritade/fotade. Detta för att det ska vara enkelt för vem 

som helst att göra liknande lektioner och de ska inte behöva ha kunskap om fler program eller 

behöva ta tid till att skapa bilder. Den tiden kan istället läggas på att skapa genomtänka 

uppgifter till eleverna. Notebook kan kräva lite tid till att orientera sig ifall en person aldrig 

använt det tidigare men det är väldigt likt Paint och relativt enkelt med begränsade 

möjligheter. Vilket i detta fall är en positiv sak. Då det redan fanns en utarbetad skiss av 

lektonerna så var första versionen av lektionerna klara efter en dags arbete. Sedan gjordes 

småändringar allt eftersom. Det blev många sidor, då lärarens råd följdes, och de innehöll en 

uppgift per sida för att eleverna ska kunna fokusera. När det gäller design är även den enkel 

för att fokus ska ligga på uppgiften och inte det omkring. Då uppgifterna till genomgången är 

till för att skapa kommunikation mellan eleverna och läraren samt att eleverna ska vara aktiva 
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så finns en del övningar där det är meningen att en elev ska komma fram till tavlan och 

trycka/dra eller liknande. Detta är även för att skapa motivation och intresse hos eleverna.  

Även här för att [...] "motverka traditionella könsmönster" (Skolverket, 2011, s.8) så fanns en 

tanke om att försöka ha ett genusperspektiv när lektionerna skapades rent materiellt gällande 

färger och saker. Då historierna till uppgifterna handlade om en pojke och en flicka så fanns 

en tanke bakom att välja könsneutrala färger på kulorna de spelar med.  

3.3.5 Användarorienterat perspektiv av produkten - Notebook 

Läraren fick titta på illustrationerna i Notebook och kommentera arbetet. Hen fick ge sina 

synpunkter på design och struktur av illustrationerna. Läraren ansåg att det inte fanns något 

som behövdes ändras och att det var tydligt upplagt med lagom mycket på varje sida och bra 

diskreta bakgrunder som inte tar bort fokus från uppgifterna.  

3.3.6 Inspelning av lektionerna   

Lektionsserien spelades till sist in och innehåller kommentarer om hur lärare kan tänkas 

arbeta med uppgifterna och vilka diskussioner de kan ha med eleverna. Detta sätt valdes för 

att lärarna tydligt ska se hur det är tänkt att materialet ska användas. Först skrevs en manus på 

instruktionerna som ges i videon och därefter användes ett inspelningsprogram som ingår i 

Notebook, SMART inspelare, för att spela in och därefter redigerades videon. Ljudet 

redigerades i Adobe audition cc och videon (bilden) i Adobe premiere pro cc. När den var klar 

laddades den upp i en Dropbox, en fildelnings webbsida, med Notebook filen och en 

lektionsplanering för varje lektion (se bilaga 2) som följer skolverkets mall (Skolverket, 2013) 

på hemsidan för hur planering i grundskolan ska ske. 

4 Utvärdering 

Utvärdering består av två delar. Först fastställs vad de intervjuade användaren har sagt om den 

färdiga produkten och därefter kopplas lektionsserien och uppgifterna ihop med den 

bakomliggande teorin.  

Det var tänkt att utvärderingen av lektionsserien skulle ske genom en intervju med den lärare 

som tidigare intervjuats under produktframtagningsprocessen samt en annan lärare som endast 

sett den färdiga produkten. Men på grund av tidsbrist så kunde den läraren som aldrig tidigare 

sett produkten inte ge någon utvärdering av lektionsserien. Den första läraren ställde däremot 

upp och sa att förklaringen av lektionerna sker lugnt och tydligt samt att det är lätt att ta del av 

instruktionerna. Hen anser att utformningen är bra och inte för prålig så eleverna kan 

koncentrera sig på uppgifterna. Enligt läraren är uppgifterna är bra då de passar i årskurs 1 

och ökar i svårighetsgrad. Hen gillar även att eleverna får diskutera och visa för varandra. 

Läraren provade även materialet med sina elever i årskurs 1 och sa att de hade tyckt om det 

samt att det varit ett bra komplement till matematikboken.  

Uppgifterna i lektionsserien är av vad Nämnaren Tema (1997, s.17) (se avsnitt 2.1) beskriver 

som pre-algebraisk karaktär då de ger eleverna att en introduktion till algebra på ett naturligt 

sätt. Uppgifterna följer de två uppdelningar av algebra som Grevholm (2012, s.126) (se 
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avsnitt 2.1) och styrdokumenten (se avsnitt 2.4) säger att finns i grundskolan. Dessa 

uppdelningar är likheter och likhetstecknets betydelse samt mönster och hur de kan 

konstrueras, beskrivas och uttryckas (skolverket, 2011, s.63). Uppgifterna är i lektionsserien 

även en introduktion inför åk 4-6 då styrdokumenten (se avsnitt 2.4) utöver kunskap om 

mönster, säger att eleverna ska kunna arbeta med situationer där det finns behov av att  

beteckna ett obekant tal med en symbol, skriva enkla algebraiska uttryck och ekvationer i 

situationer som är relevanta för eleven samt metoder för enkel ekvationslösning (skolverket, 

2011, s.64). 

Uppgifterna i lektionsserien går att utföra med en whiteboard och konkret material. Men då 

styrdokumenten (se avsnitt 2.4) säger att skolan har ansvar för att eleverna ska ha kommit i 

kontakt med digitala lärresurser på olika sätt (Skolverket, 2011, s.14) så är valet av att 

använda en SMART Board bra. Det är även bra då det gör att eleverna kan vara aktiva genom 

användning av touchfunktionen som finns. Denna lektionsserie har även valts att göras med 

en digital lärresurs pågrund av de olika argument för digitala lärresurser som Myndigheten för 

skolutveckling tar upp (se avsnitt 2.3) och då Grevholm (se avsnitt 2.3) menar att med olika 

uttrycksformer så blir det lättare för eleverna att förstå det som är abstrakt (Grevholm, 2012, 

s.88). Därför används både en digital lärresurs och konkret material i denna lektionsserie.  

Produkten bygger på Vygotskijs sociokulturella teoretiska perspektiv (se avsnitt 2.5) och det 

märks genom det faktum att eleverna är aktiva och att de med hjälp av läraren som stöd 

arbetar med uppgifter på en högre nivå än vad de annars kanske skulle kunna klara av själva. 

Eleverna arbetar även tillsammans efter genomgångarna och lär sig då av varandra. Problemet 

produkten ska lösa är att fler ska få det lättare att förstå algebra och problemlösning under 

senare år och därför skapades en lektionsserie om pre-algebra anpassat för elever att arbeta 

med redan i årskurs 1. Både enligt den intervjuade läraren och Grevholm (Grevholm,2012, 

s.122) så kan och bör pre-algebra introduceras tidigt i åldrarna. 

Uppgifterna i lektionsserien bygger på vad Grevholm samt Löwing och Kilborn säger om 

individualisering och kontinuitet (se avsnitt 2.6). Nämligen att när läraren håller i 

genomgången så kan den individualisera undervisningen genom att anpassa frågorna till den 

elev som det gäller och på så sätt utveckla dem på den nivå de ligger på (Grevholm, 2012, 

s.87). Uppgifterna i lektionsserien är väldigt anpassningsbara och läraren kan lägga 

diskussionen på den nivån som passar den klass den har. När läraren och eleverna  

tillsammans kommer fram till svaren under genomgången kan eleven, om uppgiften är på för 

hög nivå, ändå med hjälp av läraren klara av uppgiften och känna sig motiverad (Löwing & 

Kilborn, 2002, s.108).  Det är tänkt att eleverna bedöms genom informell bedömning 

(Grevholm, 2012, s.262) (se avsnitt 2.7) alltså att bedömning sker under lektionernas gång. 

Detta passar bra då vissa av uppgifterna inte berör sådana områden som eleverna måste kunna 

i årskurs 1 utan antingen när de gått klart årskurs 3 eller i årskurs 4-6. 

5 Diskussion 

Tidigare studier visar att det går att introducera pre-algebra redan i årskurs 1. Artikeln av   

Adolfsson Boman et al (2013) (se avsnitt 3.2.1) beskriver olika uppgifter som alla är av pre-
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algebraisk karaktär och som eleverna i årskurs 1 klarar av under handledning. Uppgiften där 

eleverna ska välja tre cuisinairestavar och bilda ett samband är med i lektionsserien, även om 

den är omgjord. Det är ett väldigt bra och tydligt sätt att göra ett uttryck, som kan anses som 

svårt, enkelt då det blir mindre abstrakt för unga elever. Uppgiften där ett behov för 

likhetstecknet skapades var också tydlig och väl anpassad för yngre elever. I Dahlin och 

Erikssons (2008) artikel (se avsnitt 3.2.1) visade det sig att elever i årskurs 2 kan arbeta med 

likhetstecknet på samma sätt som elever i årskurs 6, även om de behöver ta mer hjälp av 

konkret material. Precis som Dahlin och Eriksson skriver så tror nog många lärare att eleverna 

klarar av mindre än vad de egentligen gör. Även i styrdokumenten (se avsnitt 2.4) står det 

inget om ekvationslösning i målen för årskurs F-3. Det finns nästan inte heller några uppgifter 

om pre-algebra i många av de läroböcker (se avsnitt 3.2.3) som används i lågstadiet. 

Lärportalen för matematik (Matematiklyftet.skolverket.se [hämtad: 20-04-2015]) innehåller 

bra moduler för arbete med algebra (se avsnitt 3.2.1) som visar hur läraren kan arbeta med 

mönster, vilka diskussioner läraren kan ha med eleverna och hur läraren kan arbeta med 

likheter och olikheter (Matematiklyftet.skolverket.se [hämtad: 20-04-2015]). Många av 

uppgifterna i lektionsserien bygger på dessa moduler men är insatta i ett samband. Det finns 

också en kontinuitet mellan uppgifterna och även mellan lektionerna.  

Ett flertal sökningar på de största resurs webbsidorna med lektioner (se avsnitt 3.2.2) gav inte 

heller några större resultat på pre-algebra lektioner eller uppgifter. Det gällde både lektioner 

där en SMART Board inte används och används. Läromedlen som används vid Uppsala 

universitets grundlärarprogram innehåller inte heller något pre-algebraiskt material vilket 

innebär att många nyutbildade lärare inte heller tänker på att få med pre-algebra tidigt i sin 

undervisning. Detta stämmer även med bilden som den intervjuade läraren (se avsnitt 3.2.4) 

hade av läget när det gället pre-algebra i lågstadiet. Det finns och har inte funnits så mycket 

material utan lärare har fått hitta på material själv ifall de känt att de velat ta upp det mer. Men 

som hen såg på det så är det på gång och kommer nog förändras framöver. Lektionsserien 

behandlar pre-algebraiska uppgifter på ett, för eleverna, vardagligt sätt och introducerar 

ekvationslösning eller problemlösning för att eleverna enklare ska kunna förstå det när de 

kommer upp i de högre åldrarna. Detta är viktigt då PISA-rapporten (se avsnitt 1.1) som 

redovisades i december 2013 visar att Svenska elever har svårigheter när det gäller 

problemlösning (Skolverket, 2014, s.21).  
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Bilaga 1 

Lektionsplaneringar 

Nedan finns lektionsplaneringar till alla 5 lektioner som ingår i lektionsserien. Planeringarna 

innehåller inte förslag på diskussioner mellan läraren och eleverna då det förklaras mer 

utförligt i produkten (inspelningen). Följande lektioner behandlar algebra och har förankring 

både i det centrala innehållet för F-3 men även för 4-6 då uppgifterna är en introduktion till 

det eleverna ska kunna i senare åldrar. Observera att det i inspelningen finns fler exempel på 

samma uppgift än vad det gör i dessa planeringar. Detta för att det går att anpassa och ändra, 

här finns bara grundidén till uppgifter man kan göra. 

Lektion 1 

Syfte 

Förankring i kursplanens centrala innehåll för algebra F-3 (Skolverket, 2011, s.63): 

 Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. 

Förankring i kursplanens centrala innehåll för problemlösning F-3 (Skolverket, 2011, s.64) 

 Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. 

Mål  

Konkreta mål eleverna ska uppfylla/arbeta mot att uppfylla är att: 

 Förstå begreppet ''lika många'' och vad det innebär. 

 Kunna lägga till för att få "lika många" i exempelvis varje hög eller skål. 

Innehåll 

Genomgång- historia och räkneproblem (uppgift 1): 

Det är en solig dag i slutet av April. Simon och hans syster Lisa sitter utanför sitt hus och 

spelar kula. Efter en stund kommer Simon på en annan lek de kan göra med kulorna och lägga 

dem på ett konstigt sätt. Han säger åt Lisa att bygga som han gjort och använda lika många 

kulor som han. Lisa förstår inte riktigt. Kan ni hjälpa Lisa att bygga? Kulorna ligger i 

kulpåsen.  

Nu vill Lisa bygga. Kan ni hjälpa Simon? 

Genomgång- historia och räkneproblem (uppgift 2): 

Efter en stund har både Lisa och Simon tröttnat på leken men så får de syn på morfar som 

sitter på en stol och läser tidningen. De går fram och frågar honom vad de kan göra. Morfar 

försvinner in i huset en stund och kommer tillbaka med några skålar. Han ger Simon 3 skålar 

och Lisa 9 kulor. Han säger åt Lisa att lägga lika många kulor i varje skål.  
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Hur många kulor ska Lisa lägga i varje skål? Kan ni hjälpa henne? 

Nu vill morfar lägga till en regel. Han säger att om Lisa lyckas lägga lika många kulor i varje 

skål så vinner hon och om hon misslyckas så vinner Simon.  

Hur kan Simon göra för att vinna? Hur många skålar ska han ställa fram?  

...Om Lisa fortfarande har 9 kulor. 

...Om Lisa har 10 kulor. 

Finns det någon regel morfar kan lägga till som gör att Lisa alltid vinner? 

Finns det någon regel morfar kan lägga till som gör att Simon alltid vinner? 

Arbetssätt och metod 

Lektionen består av en lärarledd genomgång i helklass på 15-20 minuter. Därefter följer 25-30 

minuters arbete i par med konkret material. Lektionen inleds med en historia läraren berättar 

och som sen leder till ett problem som eleverna måste hjälpa till att lösa. Genomgången sker 

sedan med hjälp av en SMART Board där problemet finns illustrerat i Notebook. Läraren för 

sedan en diskussion med eleverna om hur de kan lösa problemet samt låter en elev komma 

fram till den interaktiva skrivtavlan för att, genom touchfunktionen som finns, i detta fall dra 

kulor till en hög för att skapa lika många kulor som i den andra högen. Tre liknande uppgifter 

ska lösas sedan går genomgången vidare till nästa uppgift. Där blir uppgifterna svårare men 

handlar även här om begreppet lika många men också att kunna fördela samt resonera och 

diskutera. Sedan ska eleverna, i par, med hjälp av kulor och skålar spela de spel som de i 

historien gjort. Läraren får vara noga med att berätta vilka regler som gäller. Eleverna kan 

även få hjälpa till att hitta på egna regler.  

Bedömning 

Bedömningen sker genom att läraren lyssnar på elevernas resonemang och frågar eleverna hur 

de tänker kring uppgifterna. Genom arbetet i par med det konkreta materialet så ser läraren 

om det är någon elev som inte förstått tidigare under genomgången. 

Lektion 2 

Syfte 

Förankring i kursplanens centrala innehåll för algebra F-3 (Skolverket, 2011, s.63): 

 Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. 

Förankring i kursplanens centrala innehåll för problemlösning F-3 (Skolverket, 2011, s.64): 

 Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. 

Förankring i kursplanens centrala innehåll för algebra 4-6 (Skolverket, 2011, s.64): 

 [...]ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.  
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Mål  

Konkreta mål eleverna ska uppfylla/arbeta mot att uppfylla är att: 

 Förstå begreppet ''lika många'' och vad det innebär. 

 Lösa en pre-algebraisk ekvation, tillsammans i helklass, utan symboler genom ett, för 

eleverna, vardagsnära problem. 

Innehåll 

Genomgång- historia och räkneproblem (uppgift 1): 

Idag är Simon och Lisa på väg till farfar för att dricka saft och äta hans nybakade smarriga 

munkar. Men när de kommer fram ser de att farfar står och ser väldigt fundersam ut. Farfar 

berättar att han ställt ut 3 plåtar med 10 munkar på varje plåt och nu har hans hund Sigge varit 

och ätit upp några. Farfar vill nu baka nya men vet inte hur många hunden Sigge har ätit upp. 

Simon och Lisa vill hjälpa farfar men är osäkra på hur.  

Kan ni hjälpa dem? 

Genomgång- historia och räkneproblem (uppgift 2): 

Medan Lisa och Simon sitter och väntar på att farfar ska baka klart så får Lisa en idé. Hon tar 

tändsticksasken som ligger på bordet och räknar hur många tändstickor det ligger där i. Hon 

räknar till 15. Hon tar ut några och lägger på bordet. Sen frågar hon Simon om han kan räkna 

ut hur många tändstickor som ligger i asken nu. 

Kan ni hjälpa Simon? 

Nu vill Simon också prova men han lägger inga tändstickor på bordet utan tar ut 5 och håller i 

sin hand.  

Kan ni hjälpa Lisa? 

Arbetssätt och metod 

Lektionen består av en lärarledd genomgång i helklass på 15-20 minuter. Därefter följer 25-30 

minuters arbete i par med konkret material. Lektionen inleds med en historia läraren berättar 

och som sen leder till ett problem som eleverna måste hjälpa till att lösa. Genomgången sker 

sedan med hjälp av en SMART Board där problemet finns illustrerat i Notebook. Läraren för 

sedan en diskussion med eleverna om hur de kan lösa problemet samt den interaktiva 

skrivtavlan för att, om det behövs, rita och förtydliga problemet eller skriva ner hur eleverna 

tänker. Nästa uppgift blir lite svårare då eleverna inte ser de 5 tändstickorna illustrerade utan 

det står bara siffran 5. Efter genomgången ska eleverna, i par, gömma riktiga tändstickor för 

varandra och låta den andra räkna ut hur många som är i asken. 

Bedömning 

Bedömningen sker genom att läraren lyssnar på elevernas resonemang och frågar eleverna hur 

de tänker kring uppgifterna. Genom arbetet i par med det konkreta materialet så ser läraren 

om det är någon elev som inte förstått tidigare under genomgången. 
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Lektion 3  

Syfte 

Förankring i kursplanens centrala innehåll för algebra F-3 (Skolverket, 2011, s.63): 

 Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. 

Förankring i kursplanens centrala innehåll för problemlösning F-3 (Skolverket, 2011, s.64): 

 Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. 

Förankring i kursplanens centrala innehåll för algebra 4-6 (Skolverket, 2011, s.64): 

 [...]ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.  

Mål  

Konkreta mål eleverna ska uppfylla/arbeta mot att uppfylla är att: 

 Förstå likhet och vad det innebär. 

 Förstå innebörden av att något har ett värde. 

 Lösa en pre-algebraisk ekvation, tillsammans i helklass, utan symboler genom ett, för 

eleverna, vardagsnära problem. 

Innehåll 

Genomgång- historia och räkneproblem (uppgift 1): 

Idag regnar det ute och Simon och Lisa är hemma hos mormor. De vill leka affär men de har 

inga pengar. Så de går och frågar mormor om hon har några. Då berättar mormor att förr i 

tiden hade man inga pengar utan man bytte saker med varandra. Sakerna hade olika värden. 

Mormor tar några av sakerna Simon och Lisa tänkt sälja till varandra och säger att: 

3 nallar är värda 3 tillsammans. 

3 nallar och 1 bil är värda 5 tillsammans. 

1 nalle, 1 bil och 1 fotboll är värda 9 tillsammans. 

Hur mycket är då varje föremål värt? 

Kan ni hjälpa Simon och Lisa att lösa farmors kluriga fråga? 

Genomgång- historia och räkneproblem (uppgift 2): 

Nu hämtar farmor ett papper och skriver sådana tecken som fröken gör i skolan. Hon säger att 

nallen är värd 2, bilen 4 och fotbollen 8. 

Hur många nallar måste Simon byta bort för att få Lisas bil? 

Hur många bilar måste Lisa byta bort för att få Simons fotboll? 
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Arbetssätt och metod 

Lektionen består av en lärarledd genomgång i helklass på 15-20 minuter. Därefter följer 25-30 

minuters arbete i par med konkret material. Lektionen inleds med en historia läraren berättar 

och som sen leder till ett problem som eleverna måste hjälpa till att lösa. Genomgången sker 

sedan med hjälp av en SMART Board där problemet finns illustrerat i Notebook. Läraren för 

sedan en diskussion med eleverna om hur de kan lösa problemet samt den interaktiva 

skrivtavlan för att, om det behövs, rita och förtydliga problemet eller skriva ner hur eleverna 

tänker. Även touchfunktionen kan användas för att kolla om de kommit fram till rätt svar och 

på så sätt göra eleverna mer delaktiga. Efter genomgången får eleverna uppgifter, liknande 

uppgift 2, av läraren som de i grupp ska försöka lösa. De får använda utklippta bilder på olika 

leksaker samt ett likhetstecken.  

Bedömning 

Bedömningen sker genom att läraren lyssnar på elevernas resonemang och frågar eleverna hur 

de tänker kring uppgifterna. Genom arbetet i par med det konkreta materialet så ser läraren 

om det är någon elev som inte förstått tidigare under genomgången. 

Lektion 4 

Syfte 

Förankring i kursplanens centrala innehåll för algebra F-3 (Skolverket, 2011, s.63): 

 ''Hur enkla mönster i talföljder enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas 

och uttryckas''. 

Mål  

Konkreta mål eleverna ska uppfylla/arbeta mot att uppfylla är att: 

 Förstå hur ett mönster fungerar och kunna fortsätta det. 

 Kunna fortsätta mönstret åt båda håll. 

 Förstå vad en mönsterdel är och säga vart den är. 

 Kunna skapa enklare egna mönster. 

Innehåll 

Genomgång- historia och räkneproblem (uppgift 1): 

Idag är det ingen vanlig dag för idag fyller Lisa 7 år. Pappa står i köket och ber Lisa hjälpa 

honom att dekorera tårtorna som han bakat. Pappa har börjat dekorera. 

Kan ni hjälpa Lisa att fortsätta mönstret? 

Genomgång- historia och räkneproblem (uppgift 2): 

Den sista tårtan är lite lurig. Förstår ni hur pappa har tänkt? 

Hur ska mönstret fortsätta? 
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Hur många jordgubbar ökar det med efter varje godis? 

Finns det något annat sätt att fortsätta mönstret på? 

Arbetssätt och metod 

Lektionen består av en lärarledd genomgång i helklass på 15-20 minuter. Därefter följer 25-30 

minuters arbete i par med konkret material. Lektionen inleds med en historia läraren berättar 

och som sen leder till ett problem som eleverna måste hjälpa till att lösa. Genomgången sker 

sedan med hjälp av en SMART Board där problemet finns illustrerat i Notebook. Läraren för 

sedan en diskussion med eleverna om hur de kan lösa problemet samt låter en elev komma 

fram till den interaktiva skrivtavlan för att, genom touchfunktionen som finns, i detta fall dra 

dekorera tårtan. Efter genomgången ska eleverna dekorera sina egna tårtor och sedan byta 

med en klasskamrat som får fortsätta deras mönster. De ska även göra på samma sätt fast med 

vimplar i olika färgmönster. 

Bedömning 

Bedömningen sker genom att läraren lyssnar på elevernas resonemang och frågar eleverna hur 

de tänker kring uppgifterna. Genom arbetet i par med det konkreta materialet så ser läraren 

om det är någon elev som inte förstått tidigare under genomgången. 

Lektion 5 

Syfte 

Förankring i kursplanens centrala innehåll för algebra F-3 (Skolverket, 2011, s.63): 

 Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. 

Förankring i kursplanens centrala innehåll för problemlösning F-3 (Skolverket, 2011, s.64) 

 Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. 

Förankring i kursplanens centrala innehåll för algebra 4-6 (Skolverket, 2011, s.64): 

 [...]ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.  

Mål  

Konkreta mål eleverna ska uppfylla/arbeta mot att uppfylla är att: 

 Förstå likhet och vad det innebär. 

 Förstå ett enkelt matematiskt samband. 

 Veta att det går att använda bokstäver för att namnge saker/tal i matematiken. 

Innehåll 

Genomgång- historia och räkneproblem (uppgift 1): 
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Idag är Simon ute med skolan på utflykt och det har blivit dags att grilla korv. Men Simon 

hittar ingen pinne som ör tillräckligt lång. Han tänker att han kan tejpa ihop två kortare pinnar 

istället. 

Vilka pinnar kan han tejpa ihop för att få en lika lång pinne som han ska ha? 

Genomgång- historia och räkneproblem (uppgift 1): 

Simons lärare visar att det han gjort med sina pinnar är matematik och att de borde ge 

pinnarna ett varsitt namn. Läraren kallar pinnarna för A, B och C. 

Arbetssätt och metod 

Lektionen består av en lärarledd genomgång i helklass på 15-20 minuter. Därefter följer 25-30 

minuters arbete i par med konkret material. Lektionen inleds med en historia läraren berättar 

och som sen leder till ett problem som eleverna måste hjälpa till att lösa. Genomgången sker 

sedan med hjälp av en SMART Board där problemet finns illustrerat i Notebook. diskussion 

med eleverna om hur de kan lösa problemet samt låter en elev komma fram till den interaktiva 

skrivtavlan för att, genom touchfunktionen som finns, i detta fall dra pinnarna och se vilka 

som tillsammans blir lika lång som den längre pinnen. Vid den andra uppgiften diskuterar 

läraren med eleverna om sambandet mellan de olika pinnarna. Efter genomgången får 

eleverna välja en längre stav och sedan ska de försöka hitta två kortare stavar som 

tillsammans blir lika lång som den längre. De ska även ge dem ett namn och använda 

utklippta plus- och likhetstecken för att lägga sitt samband. 

Bedömning 

Bedömningen sker genom att läraren lyssnar på elevernas resonemang och frågar eleverna hur 

de tänker kring uppgifterna. Genom arbetet i par med det konkreta materialet så ser läraren 

om det är någon elev som inte förstått tidigare under genomgången. 
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Bilaga 2 

Länk till min Dropbox och produkten: 

https://www.dropbox.com/sh/myjhpdt0c09ydnc/AAAwP76YRAv-uocd9ZwowpWFa?dl=0 

 

https://www.dropbox.com/sh/myjhpdt0c09ydnc/AAAwP76YRAv-uocd9ZwowpWFa?dl=0

