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Sammanfattning 
 
Matematikundervisningen i skolan är något som alltid har intresserat mig, speciellt efter en 
snart färdig utbildning som civilingenjör och lärare. Efter att jag tagit del av diverse rapporter 
vittnandes om sämre resultat på de nationella kursproven i matematik är det därför av intresse 
att fördjupa sig inom detta område. Detta examensarbete ämnar vara en del i arbetet med att 
utveckla en bättre matematikundervisning.  
 
Då vi lever i en alltmer digitaliserad vardag där ungdomar spenderar alltmer tid uppkopplade 
med spel och kommunikation och då jag studerat vikten av att involvera användarna i 
utvecklingen av system faller det sig naturligt att försöka integrera dessa naturliga drivkrafter 
även i skolan. Detta arbetes uppgift har varit att översiktligt sammanställa några av de största 
matematiska tävlingarna och spelen i Sverige, både fysiska och digitala, samt sammanställa 
relevant nutida forskning gällande systemutveckling. Jag har även utvecklat ett eget 
tävlingsförslag. De främsta metoderna har varit litteratur- och rapportstudier, diskussion med 
på området insatta personer samt två större enkätundersökningar. 
 
Arbetet har resulterat i en sammanställning av flera stora tävlingar och spel, både digitala och 
fysiska, samt en god sammanställning av fakta relevant för tävlingsutveckling, både vad gäller 
problem, system och struktur. Det har dessutom utvecklats ett förslag på en digital 
matematiktävling. Syftet har varit att finna nya idéer att utveckla vid arbetet med en bättre 
matematikundervisning. Förslaget som har uppkommit är därför att mer översiktlig karaktär 
och har därför varit svårt att utvärdera fördjupat. Vad man kan säga är dock att min tävling 
inte har fått det genomslag jag hoppades på då enbart två personer deltog i tävlingen. De 
kommentarer som inkommit, bland annat via diskussioner med dessa deltagare, samt de 
resultat jag erhållit från bland annat enkätundersökningarna anser jag dock vara mycket 
relevanta vid en vidareutveckling av detta projekt. 
 
 
Abstract 
 
The teaching of mathematics has always interested me, especially after studies in engineering 
and teaching. This genuine interest, together with the fact that Swedish students achieve 
worse grades in mathematics than for many years, is the reason why I wanted to immerse 
myself in this area. I hope, with this project, to make a contribution to the development of a 
better education in mathematics. 
 
Living in an online world where youths spend lots of time with computer games and 
communication and having knowledge of the importance of involving users into the process of 
developing new systems, I found it interesting to integrate these natural driving forces into 
education. This project has briefly compiled the biggest competitions in mathematics but also 
contemporary research, relevant to my subject, in system development. According to these 
studies, I have also designed a digital competition in mathematics and problem solving. The 
main methods have been studies of different literature, communication with informed 
individuals and two bigger surveys. 
 
My proposal to a competition has only been a pilot and is therefore hard to evaluate deeply. 
The fact that only two students participated is of course a failure but despite this I found 
comments and results from mainly the surveys very useful when developing bigger 
competitions and new material to the teaching of mathematics.
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Förord 
 
Det här arbetet är ett resultat av en stor del av de erfarenheter jag har tillgodogjort mig under 
mina fem år på civilingenjörs- och lärarutbildningen på Kungliga Tekniska Högskolan och 
Stockholms Universitet. Många personer, både på och utanför dessa lärosäten, har bidragit till 
denna slutprodukt som jag hoppas får användning och även blir vidareutvecklad. Jag är djupt 
tacksam för all Er tid och hjälp.  
 
Självklart är det några som skall ha ett extra stort tack för att detta arbete överhuvudtaget gick 
att genomföra. Dessa är: 
 
Åke Lundin och Rikard Bögvad för Era insatser som handledare och lärare. Tack för 
användbara åsikter och stort engagemang. 
 
Familj och vänner. 
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Inledning 
 
Flera böcker och undersökningar har gjorts om ungdomars fritids- och uttrycksvanor. Att 
dessa inte stämmer bra överens med den verksamhet som bedrivs i klassrummen kan knappast 
komma som någon överraskning. Samtidigt får vi nya rapporter, den senaste bara ett par 
månader gammal, som vittnar om att de nationella provresultaten inom matematik är sämre än 
på länge (Skolverket, 2010). Med detta sagt kan man undra vad det är som händer i skolan 
egentligen? 
 
Enligt erfarenhet jag har samlat på mig, från diverse praktikarbeten och litteratur för vilken 
jag redogör senare i denna rapport, gillar ungdomar att tävla och uttrycka sig offentligt på 
internet och via många andra medier. Detta ges dock tyvärr sällan utrymme i dagens 
undervisning och i stort sett aldrig inom matematik. Varför skulle inte detta gå att utnyttja i en 
undervisningsverksamhet, både utanför men kanske också inuti skolan?  
 
Då jag själv är mycket aktiv i sociala medier, såsom Facebook och andra nätbaserade 
mötesplatser, är det märkbart tydligt att människor har behov av att visa upp sig själva och 
därmed gissningsvis dessutom mäta sig med andra, både likasinnade men också andra. Detta 
skulle man därför kunna kalla en informell tävling. Ett ytterligare tecken på detta är de 
genomslag som olika spel och mer formella tävlingar får på internet. Framförallt digitala 
frågesporter har vuxit sig starka vilket märks på främst Facebook där människor utmanar 
varandra i olika kunskaper genom bland annat frågespelet Oxie som har över 118 000 
deltagare (http://www.oxie.com/facebook, 2011-04-08). 
 
Jag har med detta i åtanke sökt efter olika matematiktävlingar i böcker och på Internet. Det 
finns ett flertal olika varianter men de arrangeras enbart vissa, ofta korta, perioder på året och 
de kräver dessutom ofta engagemang från skola och ledning. Varför ska det vara så krångligt 
att få tävla och mäta sina kunskaper med andra inom exempelvis matematik när vi idag lever i 
en tidslös vardag där fysiska möten för att realisera saker inte längre är nödvändiga? 
 
Jag hoppas med detta arbete kunna bidra till en vidgad syn på inlärningsmöjligheter där 
ungdomar får tillämpa fritidsintressen och egna vanor på verksamheter där 
kunskapsinhämtning är ett mål. Efter att ha läst så mycket om användbarhet och vikten av att 
involvera användare i utvecklingsarbetet med nya system finner jag det mycket intressant att 
försöka tillämpa detta på verksamheten i skolan. Detta hoppas jag kan utgöra ett steg i 
processen som en dag skall ge oss en bättre skola där elever presterar bättre än vad de gör 
idag. 
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Bakgrund 
 
Efter att ha studerat i snart fem år till både civilingenjör och lärare har mitt intresse för 
utbildningsmaterial och undervisningsutformning ökat markant. Detta för att vi i slutet av 
utbildningen skall bli både pedagogiska ingenjörer och ingenjörstänkande pedagoger. Vi har 
dagligen blivit informerade om hur värdefull vår tvärvetenskapliga inriktning är och hur 
spännande det vore att få in oss som lärare i en eventuell utbildningsverksamhet.  
 
Efter flera års verksamhetsförlagd utbildning vid en gymnasieskola i en Stockholmsförort har 
jag märkt att motivationen och viljan att lära sig matematik ofta varierar. Hos många elever är 
matematik enbart ett ämne man måste ta sig igenom. Läromedlen och undervisningsformerna 
är i stort sett desamma som då både jag och mina betydligt äldre syskon gick i gymnasiet. 
Mestadels är det självstudier, med läraren som handledare, som bedrivs i klassrummet vilket 
innebär att faktorer som elevens envishet och motivation att lära sig ämnet blir betydligt mer 
avgörande. 
  
I flera rapporter och artiklar, för vilka jag redogör senare i denna rapport, som berör ämnet 
matematik är tonen i stort sett alltid densamma. Resultaten blir sämre och Sverige halkar efter 
övriga Europa. Utvecklingen tenderar dessutom att fortsätta i samma riktning.  
 
Då temat på detta arbete är Teknik och Lärande fann jag det intressant att utveckla en 
teknikbaserad tjänst som kunde bidra till en riktningsförändring i denna negativa trend. Idén 
var enkel: använda metoder och verktyg som redan finns och används, och som helt klart 
motiverar ungdomarna att engagera sig, och tillämpa dem annorlunda jämfört med idag. 
Detsamma gäller till viss del pedagogiken.  
 
Sagt och gjort. Frågan jag har ställt mig och utgått ifrån är vad eleverna gör när de inte sitter i 
klassrummet. Detta gäller också det matematiska innehållet. Vilken typ av matematik får de 
inte möta i klassrummet i dagens skola och på vilka sätt får de inte möta och arbeta med den? 
Tanken är att kombinera detta med mitt sökande efter frön till undervisnings- och 
examinationsupplägg i elevernas fritidsvanor. 
 
Åke Lundin, lärare på Kungliga Tekniska Högskolan, har i flera år bedrivit matematiska 
promenader och verkat som informell inspiratör vad gäller matematiskt innehåll i skola och 
omgivning. Då hans outtröttliga intresse har inverkat på vår motivation att lära mer är min 
förhoppning att delar av hans kunnande även går att använda och tillämpa på gymnasieskolan 
och dess elever.  
 
För att lyckas förändra elevers inställning till matematik som ämne krävs både lång tid och 
nytänkande idéer. Små bidrag utgör tillsammans större förändringar som på sikt får etablera 
sig som inlärningsmaterial och metoder för att lära. Förhoppningsvis utgör dessa i slutändan 
fungerande och effektiva metoder man gärna integrerar med sin vanliga undervisning.  
 
Jag hoppas med detta arbete vara en del i denna kedja. 
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Syfte 
 
Avsikten med detta arbete är att bidra med nya arbetsformer och nytt material till 
utvecklingen av digitala hjälpmedel som avser underlätta och motivera 
kunskapsinhämtningen inom främst matematik för grundskolans senare delar. Detta gör jag 
genom att utveckla en pilottävling i form av en digital matematik- och problemlösningstävling 
med hjälp av enkla, befintliga och lättåtkomliga hjälpmedel.  
 
Syftet är dessutom att undersöka hur denna tävling kan fungera för att öka elevers motivation 
och vilja att arbeta med matematik, främst utanför skoltid. 
 
 
 
Mål 

 
• Att göra en grov kartläggning av vilka spel och tävlingar i Sverige inom matematik 

som idag erbjuds, både nationellt och småskaligt, samt hur dessa ser ut och för vilka 
de lämpar sig etc. 

• Undersöka vad nutida forskning säger om systemutveckling och utveckling av digitala 
hjälpmedel i den mån det är relevant för mitt arbete. 

• Att utgående från ovanstående punkter utveckla en webbaserad tjänst där 
gymnasieelever tävlar mot varandra i matematik- och problemlösningskunskaper. 
Denna utvärderas sedan och används även som en del i utvärderingen av hur väl en 
tävling fungerar som motivationshöjare inom matematik. 

 
 
 
Frågeställning 
 

• Vad innebär begreppet motivation i skolan och vilken betydelse har det för elevernas 
prestationer? 

• Vilka större matematiska tävlingar och spel erbjuds för elever på gymnasiet? Hur ser 
dessa ut? 

• Hur bör man utforma ett system eller digitalt hjälpmedel för att ungdomar skall ha 
användning för det? 

• Hur skulle ett sådant system eller hjälpmedel kunna se ut och hur skulle detta fungera 
för att få elever att engagera sig i matematik även utanför skoltid? 

o För vilka elever fungerar detta? Hög- eller lågpresterande? 
 
 
 
Avgränsning 
 
Jag har valt att avgränsa kartläggningen till ett antal större matematiska tävlingar som berörs 
översiktligt i fråga om innehåll, målgrupp och utformning. Dessutom har jag kort berört ett 
antal mindre tävlingar och spel som utvecklats på gräsrotsnivå. Teorigenomgången är på 
grund av examensarbetets storlek begränsad till ett fåtal författare. Tävlingen som sedan har 
utvecklats är enbart en pilottävling och skall därmed inte ses som en färdig produkt. 
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Metod 
 
Arbetet har på ett naturligt sätt delats upp i flera olika delar och arbetssätt på grund av de 
olika frågeställningarnas innehåll. Dessa är i korthet: 
 
Vad innebär begreppet motivation i skolan 
och vilken betydelse har det för elevernas 
prestationer? 

• Litteraturstudier 
• Analys av skolrapporter och resultat 

från bland annat nationella prov 
Vilka större matematiska tävlingar och spel 
erbjuds för elever på gymnasiet? 

• Webbsökning och analys med hjälp 
av tävlingshemsidor 

• Samtal med insatta personer 
Hur bör man utforma ett system eller digitalt 
hjälpmedel för att ungdomar skall ha 
användning för det? 

• Studier av teorier om systemdesign 
och digitala läromedel 

• Studier av vetenskapliga artiklar och 
rapporter gällande ungdomars 
fritidsvanor 

Hur skulle en tävling som uppfyller 
kriterierna för denna system- och 
hjälpmedelsutveckling kunna se ut? För vilka 
elever lämpar den sig? 

• Utformning och design av nätbaserad 
tävling med hjälp av bloggtjänst samt 
enklare marknadsföring 

• Studier av artiklar och databaser med 
matematiska uppgifter 

• Enkät och intervjuer 
Hur fungerar denna för att få elever att 
engagera sig i matematik även utanför 
skoltid? För vilka elever lämpar sig denna 
tävling? 

• Genomförande av tävling 
• Enkät 
• Intervjuer 

 
 
Eftersom jag i grund och botten har velat utvärdera hur momentet tävling påverkar elevers 
motivation, och därmed förhoppningsvis studieresultat, var det av stor vikt att verkligen förstå 
innebörden i begreppet motivation och dess olika grenar samt vilka effekter en bättre 
motivation kan föra med sig vad gäller elevers prestation. Jag har även tagit del av studier vad 
gäller elevers attityd till deras skolgång överlag samt sammanställt resultat från de senaste 
årens nationella prov i matematik B. 
 
Eftersom jag har fokuserat på matematikkunskaperna har även vissa studier inom matematik 
och matematikdidaktik gjorts. Jag har också tagit del av litteratur om vanliga 
ämnessvårigheter. Idén med tävlingen är dock att eleverna också skall få uppgifter och 
matematiska vinklar som de vanligtvis inte möter i ett vanligt klassrum vilket har medfört att 
just dessa studier blivit mer översiktliga. Då jag utgått från tävling som motivationsgrund har 
även studier om problembaserat lärande, eller problembaserad inlärning som det ibland kallas, 
genomförts. 
 
Kartläggningen av de matematiktävlingar som finns idag har utgått från tips från matematiska 
institutioner och de översta resultaten i Googles träfflista efter sökning på 
”matematik+tävling”. Denna bör ta hänsyn till enbart de större matematiska tävlingarna vilka 
fått störst fokus med tanke på detta arbetes omfattning. Genomgångarna av respektive tävling 
har grundats på vilka som får deltaga, när de arrangeras, hur de genomförs och vad de 
innehåller för matematik.  
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Jag har även kort tagit del av ett antal mindre projekt i form av matematiska spel som har 
utvecklats betydligt mer småskaligt. Dessa spel har främst varit resultat av projekt som ämnat 
utveckla nya digitala läromedel och inlärningshjälpmedel. 
 
Jag har sedan läst på en hel del inom systemutveckling, främst nätbaserad, och systemdesign 
med fokus på inlärning för att ha en grund att utgå ifrån vid utformningen av själva tävlingen. 
Dessa böcker har främst berört hur digitala medier och Internet kan fungera som plattformar 
för undervisning och annan typ av utbildande verksamhet, både distanserad och i klassrum. 
Jag har också fått inspiration från andra webbplatser och tävlingar, både digitala och fysiska, i 
och med mitt sökande av för projektet användbart material. Då jag syftat till att göra systemet, 
eller rättare sagt tävlingen och arbetssättet, användbart har studier kring användarcentrering 
gjorts och jag har både repeterat och vidarestuderat området människa-datorinteraktion. Dessa 
studier har sedan i sin tur lett till andra områden såsom elevers fritidsvanor och studier kring 
populära aktiviteter både med och utan dator eller digitala hjälpmedel. Även kortare studier av 
problem och problemtyper har gjorts. 
  
Vid utvecklingen av min tävling har jag valt att utgå från idén ”så enkelt som möjligt” för att 
användaren skall kunna fokusera så mycket som möjligt på själva innehållet och uppgifterna. 
Dessa har utformats med hjälp av olika verktyg som exempelvis Google. Lösningarna har 
ibland krävt att man använt ett par av dessa. Svaren producerades dock enbart i text- och 
bildform.  
 
Plattformen utgörs av en blogg via gratistjänsten Blogger där design och kodning redan är 
producerad. Detta har underlättat publiceringen av problemen då flera olika programstöd 
redan finns kopplade till webbplatsen. Kontakt i form av frågor, anmälan och lösningar har 
skickats till ett kopplat e-postkonto. 
 
Innan systemet färdigställdes kontaktade jag via e-post ett flertal slumpmässigt utvalda skolor 
som jag hoppades skulle vara intresserade. Tävlingen gjordes öppen för landets alla elever 
som läser eller har läst matematik på gymnasiet. Ett informationsbrev skickades ut med en 
länk till ett utkast av den riktiga tävlingssidan där det låg en reklamfilm och ett par 
problemexempel. Detta hoppades jag skulle skapa ett intresse för projektet och en vilja att 
delta i tävlingen. Efter mer information blev sedan två deltagare från södra Sverige anmälda i 
min pilottävling. 
 
Tävlingen pågick i 7 dagar och ett mindre antal problem utvecklades och publicerades 
digitalt. Ett av problemen krävde dessutom en mindre fysisk aktivitet på en skolgård. 
Lösningarna skickades via e-post och rättades av mig personligen via eget kunnande och 
erfarenhet. Jag utvecklade ingen rättningsmall till varje problem, då de mer eller mindre 
enbart blev bedömda som godkända eller icke godkända, men en generell hänvisning till 
lösningspresentation utformades och fanns tillgänglig på hemsidan. Denna sade att 
lösningarna skulle vara väl motiverade med text och bild eller text och metodbeskrivning. 
 
Utvärderingen av projektet har jag genomfört i form av enkätundersökningar och e-
postintervjuer. Den första enkätundersökningen syftade till att försöka skapa en god bild av 
elevernas syn på matematikundervisningen i skolan, deras ämneslitteratur, vilka betyg de 
uppnått och önskar samt deras grad av motivation att studera, både under och utanför skoltid, 
och lära sig. Dessutom försökte jag få fram en bild av deras nyfikenhet vad gäller andra 
människors aktiviteter och betyg. Denna enkät utgjordes av flervalsfrågor av relativt 
översiktlig karaktär.  
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Dessutom har jag genomfört en större enkätundersökning med gymnasielärare runt om i 
Sverige via Internet. Detta gjordes genom ett utskick till omkring 100 lärare. Dessa lärare 
undervisar i olika ämnen på olika program men majoriteten av dessa har haft matematik och 
naturvetenskapliga ämnen som huvuduppgifter. Denna enkät utgjordes av både flervalsfrågor 
samt frågor med fritext som svarsalternativ. 
 
De två elever som deltog i tävlingen intervjuades via e-postkonversationer på grund av den 
geografiska otillgängligheten. Detta utgjorde den korta utvärderingen av tävlingen. 
 
 
 
Målgrupp 
 
Detta projekt har riktats mot två olika målgrupper inom gymnasieskolan. Den ena av dessa är 
gymnasielärare då jag velat undersöka deras inställning till tävlingar i en 
undervisningssituation, med ämneskunskap som gren. 
 
Den andra gruppen har varit gymnasieelever då de är de tänkta användarna och deltagarna i 
tävlingen. Dessa deltagare, vilket i mitt fall blev två stycken, har i detta fall själva sökt sig till 
projektet. Se rapportens resultatdel för mer information om dessa. 
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Teori 
 
Under denna rubrik har jag samlat den bakomliggande litteraturbaserade teorin som jag har 
utgått ifrån vid utvecklingen av detta projekt. Denna ämnar svara på den första, den tredje och 
viss mån den fjärde frågan i min frågeställning. Dessa är: 
 

• Vad innebär begreppet motivation i skolan och vilken betydelse har det för elevernas 
prestationer? 

• Hur bör man utforma ett system eller digitalt hjälpmedel för att ungdomar skall ha 
användning för det? 

• Hur skulle en tävling som uppfyller kriterierna för denna system- och 
hjälpmedelsutveckling kunna se ut? (För vilka problem och elever lämpar den sig?) 

 
Tanken är att presentera en övergripande bild av den forskning som berör motivation och 
förstärkningar i dagens undervisning. Jag vill belysa en del av de orsaker som ligger bakom 
dagens mindre lyckade utbildningsverksamhet och som dessutom utgör en av anledningarna 
till att jag genomför just detta projekt. 
Jag vill även presentera de riktlinjer man idag ser att skolan följer vid utvecklingen av nya 
undervisningsformer och även vad systemexperter utgår ifrån för att göra system så 
användbara som möjligt. Dessa har jag sedan följt vid utvecklingen av den digitala tävlingen 
och jag har använt ett par olika sidospår vad gäller problemstruktur och mediala 
presentationer för att göra matematiken och arbetsformen så intressanta som möjligt. 
 
Kapitlet börjar med en kort genomgång av tidigare studier angående elevers motivation och 
vilja att lära sig i skolan samt data över elevers ämnesmässiga studieresultat inom matematik 
på senare år. Jag behandlar begreppet motivation och dess innebörd i flera olika nyanser och 
försöker reda ut dess koppling till hur man presterar. Målet är att finna orsaker till elevernas 
bristande kompetens som dagens undervisning inom matematik kämpar med. Här redogör jag 
kort för en översiktlig teoretisk pedagogikgrund att stödja mig på vid vidareutvecklingen av 
mitt arbete. 
 
Efter detta fortsätter jag med studier av användarcentrerad systemdesign och metoder för att 
göra system användbara. Dessa studier leder sedan in på ungdomars internet- och fritidsvanor, 
intressen och hur de i normala fall uttrycker en åsikt eller annan personlig tanke.  
 
Jag berättar sedan om olika vägar att experimentera med vid utvecklingen av tävlingar då jag 
bland annat presenterar ett antal olika problemstrukturer, som exempelvis rika och öppna, och 
hur dessa problem utformas och kan användas. Jag redogör här även för olika strategier att 
använda vid lösningsarbete med olika komplexa problemställningar samt olika 
kunskapstaxonomier. 
 
Kapitlet avslutas sedan med en kort redogörelse för olika spels utformning, främst 
nätbaserade, och systemdesign med fokus på inlärning. Dessa texter berör främst hur digitala 
medier och Internet kan fungera som plattformar för undervisning och annan typ av 
utbildande verksamhet, både distanserad och i klassrum.  
 
Majoriteten av de författare jag har valt att ta med i detta avsnitt är hämtade från utbildningen 
Civilingenjör och Lärare på Stockholms Universitet och KTH i Stockholm. De har varit 
mycket tongivande vid utbildningen inom främst pedagogik samt människa-datorinteraktion. 
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Rapporter om elevernas tillvaro 
 
Att elever i den svenska skolan har sämre kunskaper jämfört med tidigare årgångar blir vi ofta 
påminda om via media och nya publikationer. Skolverket, som ansvarar för den officiella 
statistiken för den svenska skolan, har i en rad artiklar redogjort för elevernas prestationer 
inom matematik i grund- och gymnasieskola. Den senaste av dessa visar att resultaten från 
föregående år var de sämsta sedan undersökningens start. Var femte elev klarade förra året 
inte kraven för betyget godkänt i matematik i årskurs 9 (Skolverket, 2010). Rapporten visar 
även att det inte skiljer något mellan pojkars och flickors resultat på provet.  
 
Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar på Umeå Universitet gör varje termin 
sammanställningar av de svenska gymnasieelevernas resultat på de nationella proven i 
matematik B. Enligt de tio senaste rapporterna över de fem senaste åren har i snitt var fjärde 
tentand misslyckats med att uppnå kraven för betyget godkänt på proven (Nyström, 2010). 
Ungefär hälften av de skrivande har uppnått kraven för godkänt och resterande 25 procent har 
fått högre betyg. Sammanställningen av rapporterna presenterar jag i diagrammet nedan. 
 

Resultat Nationella prov i Matematik B
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Data baserad på rapporter från Umeå Universitet (Nyström, 2010). 
 
 
Varför det fungerar så dåligt – ett axplock av förklaringar 
 
Majoriteten av författarna som tas upp i detta avsnitt är hämtade från den pedagogiska delen 
av min utbildning på KTH och Stockholms Universitet. Jag har valt dem för att jag anser att 
de har varit några av de mer tongivande författarna i dessa kurser. 
 
Orsaken till dessa oroväckande låga resultat är förmodligen oerhört många och säkerligen 
olika från fall till fall. Madeleine Löwing (2006) anser att en stor del av den dåligt fungerande 
verksamheten i skolan beror på mindre lyckade förändringar genom åren som satt spår i lärare 
som varit elever i en, jämfört med idag, annorlunda utbildningsverksamhet.  
 
Under 60 och 70-talet utvecklades skolan till en självinstruerande verksamhet då bristen på 
individanpassad undervisning samt bristen på kompetenta matematiklärare tvingade 
utbildningen att fokusera och förlita sig på självinstruerande läromedel i hopp om att förbättra 
resultaten (Löwing 2006). Hon menar här att de individer som gått igenom denna 
skolutveckling och fått undervisning i en annan utbildningskultur än den vi har idag lever 
kvar i denna och då det finns för stora luckor i kopplingarna mellan aktuell läroplan, lärare 
och därmed elev är det ingen överraskning att resultattrenden pekar nedåt.  
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Arbetsmaterialet som arbetades fram kallades IMU, kort för individualiserad 
matematikundervisning, och ämnade bidra till elevers självständighet i klassrummet (Larsson 
i Löwing, 2006). Tyvärr blev det enbart arbetstempot som genomgick en individanpassning 
och istället för att göra eleverna fria och initiativtagande formade man ungdomar som blev 
styrda och lotsade av ett material och arbetssätt som de själva inte fått välja eller påverka 
(Löwing, 2006). Löwing (2006) anser vidare att försök till mer anpassade metoder, grundade 
på begreppet MAKIS, kort för att motivera, aktivera, konkretisera, individualisera och 
samarbeta, även de fallit då man med denna inställning tappat fokus på det innehållsliga och 
därmed inte givit eleverna möjligheter att på ett bra sätt tillgodogöra sig det faktiska 
ämnesstoffet. 
 
Annelie Karlström (2008) har gjort en övergripande studie i vilken hon undersökt och 
analyserat högstadieelevers attityd till ämnet matematik och den undervisning som bedrivs 
inom det. Enligt henne blir elever som kommer upp i högre årskurser och som tidigare har 
haft varierande och anpassad undervisning missnöjda då de anser att undervisningen blir 
alltmer enskild och läromedelsbaserad. De satsningar som gjorts på matematikutbildningen 
verkar därmed dessvärre inte vara tillräckliga. 
 
En följd av detta går enligt Skolverkets PISA 2003-projekt (2004) att finna i de betyg som 
eleverna har uppnått inom matematik de senaste åren. Undersökningen har genom 
provresultat och enkäter funnit ett samband mellan svenska elevers intresse och deras resultat 
inom ämnet. Elever med bättre resultat har generellt sett ett större intresse för ämnet och 
därmed en större arbetsvilja än en elev som är missnöjd med innehåll eller arbetsform 
(Skolverket, 2004). Av resultaten att döma är därmed en stor del av dagens skolungdomar 
ointresserade och omotiverade vad gäller att ta del av den matematikundervisning som 
bedrivs i skolan. Kopplingen mellan lust och inlärning såg även Lev S Vygotskij, känd rysk 
psykolog, som Kullberg (2004) menar lägger i stort sett hela lärandeprocessen på just lusten 
att vilja vara en del av den.  
 
Vygotskij (1934) anser även att en stor del av orsaken till elevers mindre lyckade inlärning 
går att återfinna i både arbetssätt och arbetsmaterial som de tvingas arbeta med i skolans 
klassrum. Han menar att tillgodogörande av och verklig förståelse för vetenskapliga begrepp 
är omöjlig och pedagogiskt ofruktbar genom enbart enkel inlärning. Denna menar han enbart 
främjar kunskapen att återminnas ett ord och inte att man förstår ett begrepp eller område. 
Istället krävs det, menar han, att tänkandet upphöjs och tas till en nivå som utmanar barnet 
såpass mycket att det lyckas generalisera den förståelsen av begreppet som det besitter för 
stunden för att därigenom öka sin förståelse för dess verkliga innebörd. Detta skall dessutom 
göras i samråd med en mer kunnig person (Vygotskij, 1934).  
 
 
Motivationen i skolan 
 
Nationalencyklopedin (2011) förklarar begreppet motivation som de faktorer hos individen 
”som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål”. Denna förklaring gäller inom alla 
grenar i livet, från skola och arbetsliv till en individs privata sfär. Inom alla dessa områden är 
motivationen en grundpelare för att man överhuvudtaget skall vilja utvecklas och föra livets 
process framåt. Alla behöver vi något att sträva mot. 
 
När man diskuterar själva begreppet motivation brukar man dela upp det i två riktningar; inre 
och yttre. Ahlquist Johansson (2003) har i en undersökande litteraturstudie gällande elevers 
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motivation beskrivit den yttre motivationen som faktorer i individens omgivning som verkar 
stimulerande på en process. Det kan gälla exempelvis belöningar i form av priser eller betyg 
eller en socialt ökad status. Den inre motivationen menar hon däremot grundar sig på en 
önskan vad gäller själva arbetsprocessen eller ämnets innehåll. Ett exempel på detta är en 
elevs inställning till ett favoritämne där denne är nyfiken på innehållet och som därmed bidrar 
till motivationen och viljan att ta till sig kunskapen i detta. 
 
Denna uppfattning om de två olika riktningarnas innebörd delar även Peter Gärdenfors 
(2010), professor i kognitionsvetenskap vid Lunds Universitet, som menar att den inre 
motivationen drivs av den tillfredsställelse som själva aktiviteten ger medan den yttre 
motivationen drivs av faktorer som saknar koppling till ämnet eller genomförandet. Även B.F. 
Skinner (1968) styrker denna beskrivning då han samtidigt integrerar begreppet i skolans 
verksamhet. Han menar att de yttre motivationerna i skolan oftast ligger i slutet av en 
utbildning då man får användning för sin kunskap i sammanhang som ger pengainkomst och 
annan typ av välfärd. Detsamma gäller för områden som man enbart med utbildning har 
tillgång till såsom statusbelagda yrken och andra premierade grupper.  
 
Skinner (1968) skiljer sig däremot från Ahlquist och Gärdenfors och många andra då han 
istället för motivationsfaktorer diskuterar skillnader mellan arrangerade och naturliga 
förstärkningar. Inre och yttre motivationer ryms inom ramen för båda dessa men skiljer sig 
vad gäller form och förekomst. De naturliga förstärkningarna finns naturligt för eleven som en 
följd av dennes beteende även utanför skolan och innebär exempelvis att man inte skall ersätta 
en fönsterruta som eleven slår sönder utan istället låta denne frysa på grund av kylan som då 
kan strömma in. En arrangerad förstärkning hade istället inneburit ett annat straff såsom 
kvarsittning eller annan för eleven plågande påföljd som eleven inte möter naturligt på någon 
annan plats än i skolan. Skinner (1968) vidarebehandlade sedan detta och belyste vikten av att 
inte använda sig av aversiva förstärkningar, det vill säga straffande och i stort sett hotfulla 
medel, för att främja inlärning. Ett sådant tillvägagångssätt bidrar i slutet enbart till att 
eleverna studerar för att undvika de följder som de annars tvingas ta del av, menar han. 
 
En av Skinners (1968) stora invändningar mot arbetssätten i skolan är just dess brist på 
naturliga förstärkningar. Lärarna försöker sporra eleverna att studera flitigt men misslyckas 
ofta då förstärkningarna arrangeras eller uteblir samt är av aversiv karaktär i form av 
betygsystem och läroplaner som måste uppnås. De förstärkningar som sedan finns är för sent 
ankomna för att verka positivt på eleven under själva studietiden. Vad lärarna behöver är 
istället omedelbara följder som sporrar elevens vidareutveckling. De behöver förstärkningar 
som från början är eller sedan övertas av de för eleven naturliga förstärkningarna som denne 
möter i sin miljö utanför skolan. När ett program inte är förstärkande och eleven arbetar 
vidare beror detta förmodligen på aversiva krafter och det är därför föga förvånande att eleven 
senare klagar över tristess och uppgifters meningslöshet. Denna uppfattning delar även 
Gärdenfors (2010) då han menar att skolan nyttjar de yttre motivationsfaktorerna såsom betyg 
för att stimulera eleverna. Han anser att det vardagliga lärandet utanför skolan bygger på 
elevernas inre motivation och då detta fungerar bör man i skoldebatten därför lägga mer 
energi på att anpassa utbildningen efter denna typ av verksamhet. Med detta förklarar han 
därmed datorspelens framgång som utbildande material då det är en naturligt motiverande 
aktivitet som dagens ungdomar kan spendera otroligt mycket tid med, utan vare sig straff eller 
annan negativ påföljd om man inte deltar. Gärdenfors (2010) menar här att skolan måste bli 
mer produktiv och därmed lämna mer avkall på sin repetitiva kultur. I fortsättningen, säger 
han, skall utbildning utvecklas efter samarbete mellan kognitionsforskare och erfarna lärare 
där en större vikt måste läggas vid elevers motivation och vilja att lära sig. 
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John Dewey (1972) menar, precis som Gärdenfors (2010), att barnets sociala liv är grunden 
till koncentrationen vad gäller all utbildning och utveckling. Denna koncentration är 
omedveten vilket enligt Dewey (1972) är orsaken till att den är så effektfull. Han menar att 
denna omedvetenhet saknas i skolan då man med påtvingade ämnen och onaturliga 
indelningar av det vanliga sociala livet dödar intresset. Dessa områden har inte något med de 
planer eleverna hade genomfört om de inte tvingats infinna sig i skolans miljö vilket enbart 
gör dem motivationssänkande. Detta gäller även litteraturen som många gånger vill föregå de 
sociala situationer som eleverna kan tänkas hamna i. Denna kan därmed inte bli en grund att 
bygga på utan får enbart ses som ett sammanfattande hjälpmedel att söka struktur med 
(Dewey, 1972).  
 
Dewey (1972) menar även att barnens sociala kultur påverkar skolan i framgången med dess 
metodupplägg. Han anser att den aktiva sidan kommer före den passiva och att detta inte 
förekommer i den undervisning som skolan bedriver. Barnen tvingas istället in i en passiv roll 
som inte följer ordningen i deras naturliga miljö. Konceptet fungerar inte därför att det inte 
följer utvecklingen i barnens egen natur. Dewey (1972) ser även att intresset påverkas 
negativt av detta. Han menar att intresset är en vägvisare vid valet av metod och innehåll som 
varken får undertryckas eller uppmuntras. Gör man detta hamnar den vuxne i vägen för barnet 
och den intellektuella nyfikenheten försvagas därmed.  
 
 
 
Användbarhet 
 
Begreppet användbarhet är i folkmun lättförståeligt men ofta nyanserat. Definitionen jag utgår 
ifrån ges av ISO 9241-11 Guidance on usability och lyder: 
 
”The extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with 
effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use”. 
 
Användbarheten är alltså ett mått på hur väl en specifik grupp med hjälp av en artefakt, vars 
användbarhet man vill utvärdera, kan nå ett uppsatt mål på ett effektivt och tillfredsställande 
sätt.  
 
Jan Gulliksen och Bengt Göransson (2002) har gjort en kort men effektfull sammanställning 
över användbarhetens inflytande på olika IT-projekt runtom i världen. De menar att en 
mycket stor mängd systemutvecklingsprojekt tvingas läggas ned eller förändras på grund av 
ett antal orsaker där användbarheten spelar en av de största rollerna. Det är otroliga resurser 
av måttet miljarder som spenderas i denna skräpkorg och effekterna påverkar även 
människors hälsa och välbefinnande på både kort och lång sikt. Bengt Sandblad, professor i 
människa-datorinteraktion vid Uppsala universitet, menar att en av orsakerna till dessa 
problem är att användarna sällan står i fokus vid förändringsarbetet även fast man gärna vill 
hävda detta (i Gulliksen et al, 2002). De som drabbas av detta blir ofta irriterade, stressade 
och ineffektiva då systemen inte underlättar arbetet utan i sig blir till ytterligare uppgifter.  
 
Om man ser till begreppet system inser man ganska snabbt att dess innebörd är bred och 
egentligen oberoende av miljö. I grund och botten är det ett samlingsnamn för ett antal olika 
komponenter som sedan skall samverka för att nå ett uppsatt mål. Det kan handla om allt ifrån 
projekt inom IT till nummerlappsuthämtning på Vasaloppet där olika områden samverkar för 
att genomföra en uppgift. Även skolan räknas in här. 
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Om man ser till de förändringar som har ägt rum i utvecklingen av en mer individualiserad 
skola, vilket bland annat Löwing (2006) berör, går det tydligt att finna tendenser till det som 
Sandblad (i Gulliksen et al, 2002) menar. Man kan fråga sig om användarna av skolans 
verksamhet, det vill säga eleverna, verkligen stått i fokus då man fortfarande inte har en 
matematikundervisning som för alla elever fungerar effektivt och tillfredsställande, se bland 
annat rapporten från Umeå Universitet (Nyström, 2010). Att dessa två effekter ofta saknas i 
det system vi idag kallar matematikundervisning får därför ses som ett tydligt resultat av ett 
system som inte är så pass användbart som det kunde ha varit. 
 
 
 
Hur skall system då utformas? 
 
Gulliksen et al (2002) menar att det första man bör vara införstådd med är att det inte enbart 
handlar om att ta med användare i arbetsprocessen utan vidare eftertanke. Man måste ta 
hänsyn till vad de kan bidra med, vilka områden de har kunskap om samt hur man utvinner 
denna kunskap på bästa sätt. Vilka aktiviteter skall de utföra och hur skall de utföra dem? I 
boken Användarcentrerad systemdesign (Gulliksen et al, 2002) finns det listat ett antal 
punkter i form av principer som måste vara vägledande i ett utvecklingsprojekt för att 
resultatet skall bli användbart av användarna. Ett urval av dessa lyder: 
 

• Användarfokus – vilka mål de har med sin verksamhet, vilka arbetsuppgifter de har 
samt hur de utför dem. Denna bild skapas sedan genom arbetsplatsbesök, intervjuer 
och framtagning av användarprofiler. Hur ser en typisk användare ut, vilka scenarier 
kan denne tänkas hamna in etc. 

• Aktiv användarmedverkan i utvecklingen – användare som väl representerar 
användargruppen skall så tidigt som möjligt integreras i systemutvecklingsprocessen. 
Viktigt är dessutom att inte se användarna som en homogen grupp utan hänsyn måste 
tas till flera större grupper. 

• Evolutionär utveckling – systemet skall utvecklas iterativt med användarna. Varje 
iteration skall innehålla en ordentlig analys av användarnas krav och sammanhang, en 
designfas, en utvärdering och en återkoppling med eventuella förslag till förändrig. 

• Sträva efter att använda prototyper och utvärdera varje del i verklig användning i en 
riktig arbetsmiljö. 

 
Sett till dessa punkter är det alltså av största vikt att se över användarnas situation och vad de 
vill med verksamheten de ingår i. Varje idé skall sedan testas och itereras tills 
tillfredsställande resultat uppnås. I fallet med skolan gäller det alltså att ta reda på vad 
eleverna vill uppnå, hur de vill uppnå det samt hur det ser ut när de uppnår det i vanliga, 
normala, fall. Det är när man är införstådd med detta som ett designförslag kan utvecklas och 
utvärderas. 
 
 
 
Hur lär sig eleverna utanför skolan och vad gör de? 
 
Att svara på vad eleverna vill uppnå med skolan är relativt enkelt. Egentligen är de inte ens 
med och bestämmer alla dessa ämnesinnehåll och metoder för att nå fram. Frågar man en elev 
svarar denne ofta att man vill uppnå det de vill att man skall uppnå, men om man fick och 
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kunde skulle man göra det genom saker man gör hemma eller med andra vänner. Vad som här 
istället är intressant är alltså hur de vill uppnå detta och därmed hur de brukar göra på egen 
hand, utanför skolan. Vad gör eleverna utanför skolan och hur tar de till sig nya kunskaper? 
Vad motiverar dem att göra detta dessutom? 
 
Ungdomsprojektet 3K-Treklövern gjorde i december 2005 en undersökning gällande 
ungdomars fritidsvanor vilken visade att de mest populära fritidsaktiviteterna bland eleverna 
är datorspel, sport och vänskapsumgänge (Kinos, 2006). Pojkarna var mer intresserade av 
datorspel än tjejerna som istället visade intresse för uttrycksformer av typen dans och bild. 
Sport var ett genomgående intresse oavsett kön och man ville gärna utöva detta mer än vad 
utbudet erbjöd. Detta visar även Medierådets rapport Ungar och medier från 2006 som även 
räknar upp läxläsning på denna lista (Persson, 2006). Denna undersökning visar även att 
internetanvändningen bland barn och unga ökar betydligt jämfört med tidigare år. Medierådet 
har i en undersökning från 2005 fått fram att flera hundra tusen ungdomar, med en liten 
majoritet av killar, spelar datorspel flera gånger i veckan (Nylund, 2005). Varannan kille och 
var fjärde tjej spelar datorspel varje dag. Förra årets fritidsvaneundersökning i Göteborg visar 
att trenden håller i sig och tenderar att öka då i princip alla har tillgång till dator med 
internetanslutning hemma (Göteborgs Stad, 2009). Att chatta, spela och surfa är några av de 
vanligaste och mest önskade fritidsaktiviteterna bland dagens ungdomar. 
 
Trenden man kan finna i detta är uppenbarligen mycket tydlig. Datorspel och 
internetanvändning står högt i kurs bland dagens elever och ungdomar. Man vill sporta, visa 
upp sig, tävla och socialisera. Alla dessa områden är mer eller mindre möjliga med hjälp av 
datorer. Dan Åkerlund (2008) menar att det just är kommunikation och publicering som det 
handlar om i de ungas värld. Ungdomarna motiveras av att undersöka sig själva i förhållande 
till alla andra på nätet vilket gör det värt mödan att lära sig det krångliga innehållet och sedan 
spendera åtskilliga timmar med diverse uppgifter och småprojekt. Man tävlar och skapar 
identiteter och prövar sedan dessa på andra. Belöningen är att de blir just synliga, både för 
andra och för sig själva, och det vore därför mycket intressant att försöka integrera denna 
naturliga drivkraft i skola och undervisning.  
 
I boken Publicistiska arbetssätt i skolan har Åkerlund (2008) listat ett stort antal faktorer som 
talar för användningen av just Internet och publicering. Denna lista är av mer generell art och 
främst riktad mot lärare och skolledning. Det finns dock inget som säger att inte eleverna 
vinner på detta. Ett axplock av dessa lyder: 
 

• Elever får en publik för sitt producerande i skolan. 
• Elever, och lärare, får enklare kredit för det man gör och presterar. 
• Det publicerade är en skarp produkt som blir både elevens och skolans ansikte utåt. 
• Kontakt med föräldrar, andra skolor och allmänhet förenklas och stärks. Nationella 

kontakter gynnas samtidigt som verksamhetens frukt kan visas upp. 
• Publiceringen kan användas i nästan alla ämnen. 
• Skolor konkurrerar redan idag med varandra, framförallt om elever. Man vill synas i 

framgångsrika sammanhang och därigenom rekrytera nya elever för framtiden. 
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Matematiska problem 
 
Ett av de viktigaste målen för undervisningen i matematik är att eleverna skall lära sig att lösa 
problem. Samtidigt skall deras lust och intresse för ämnet och metodiken öka (Nämnaren, 
1996). Många elever uppfattar felaktigt matematik som ett statiskt ämne med begränsande 
regler och metoder. Vad ämnet egentligen innebär är istället motsatsen. Matematik är ett 
skapande ämne i ständig rörelse tack vare drivet att formulera, diskutera och lösa olika typer 
av problem (Nämnaren, 1995). För att kunna fungera i dagens samhälle, ta del av 
demokratiska processer och inte bli lurad i vardagliga situationer är kunskap om 
problemlösning av oerhört stor betydelse (Nämnaren, 1996).  
 
Kursplanen ser problemlösningen som ett sätt att närma sig matematiskt tänkanden 
(Nämnaren, 1996). Det är ett sätt att brygga vardagen med skolundervisningen och kan därför 
ses som en motor eller drivkraft i lärandet. Viktigt i sammanhanget är dock att man startar på 
en låg nivå för att inbjuda de elever som genom tidigare misslyckanden kan ha erhållit sämre 
självförtroende och negativa erfarenheter (Nämnaren, 1995). Dessutom poängterar man att 
försöka frångå facitfixeringen för att istället fokusera på själva processen. Det övergripande 
syftet är att stimulera, ge upplevelser och intressera (Nämnaren, 1995).  
 
För att göra detta är det viktigt att individualisera problemlösningen. Eleverna har olika 
erfarenheter av och kunskaper i problemlösning vilket därmed innebär att de tänker, reagerar 
och uppfattar problemen olika. Alla dessa skall stimuleras genom väl valda problem och 
miljöer i olika moment i ämnet (Nämnaren, 1995).  
 
 
 
Att presentera problem 
 
Det kan vara så att man i undervisningen vill repetera eller stärka grundläggande begrepp. 
Istället för att ställa dessa frågor i form av glosor (vilket jag dock anser kan vara användbart 
ibland då exempelvis utantill-inlärning är målet) kan man ge problem som för lösningen 
kräver att man kan grundbegreppen och dess betydelse (Nämnaren, 1996). Detta arbetssätt 
gäller dessutom inte enbart efterarbete med matematiska områden. Syftet med problemen kan 
vara att förbereda tankegångar och utveckla gemensamma erfarenhetsgrunder att utgå ifrån 
vid genomgången av nya avsnitt. Ibland vill man ha detta för att fånga elevernas intresse 
samtidigt som man poängterar viktiga områden och kunskaper i nya avsnitt. (Nämnaren, 
1995). Samma källa menar även att problem skapade av eleverna kan innebära samma 
önskade effekt. 
 
Dessa problem kan sedan läggas fram på många olika sätt beroende på gruppens erfarenhet 
och intresse. Ett av dessa sätt kallas för VDM, Vår Dagliga Manipulation, och innebär att ett 
problem utan kommentarer läggs på klassrumsprojektorn som eleverna sedan får fundera på. 
Detta problem kan starta både en lektion och ett nytt område (Dunkels i Nämnaren, 1995). 
Detta kan sedan också utvecklas till ”veckans problem” som är av mer övergripande karaktär 
och som gås igenom veckovis. Det viktiga är här att de inte är överdrivet svåra eller lätta 
vilket påverkar elevernas intresse negativt (Nämnaren, 1995).  
 
Problempresentationer av denna sistnämnda typ kan angränsa till arbetssätt av mer 
tävlingsinriktad karaktär. Att denna inte behöver vara enbart på elitnivå kan ses av att flera 
olika nivåer fungerar inom exempelvis schack och idrott (Nämnaren, 1995). Dessutom skall 
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man inte vara rädd för att något problem eller tävlingen överlag kan bli för enkel. Oftast 
brukar det istället vara tvärtom (Nämnaren, 1995). 
 
 
 
Problembaserat lärande eller Problembaserad inlärning 
 
Problembaserat lärande är en erkänd metod för att få elever att bland annat närma sig ett nytt 
kunskapsområde. Vanligtvis inleds detta lärande med ett öppet problem vilket samlar elever 
och tvingar dem att organisera sina studier. Diskussion är ett nyckelverktyg här och eleverna 
samlar material till dem från sina faktakällor som exempelvis ämnesboken. De funderar först 
på hur de skall möta problemet och om det går att dela upp det i mindre delar. På detta sätt får 
eleverna därmed chansen att styra sin egen inlärningsprocess som genom detta blir både 
reflektiv och konstruktiv (Littlejohn & Pegler, 2007).  
 
Flera olika skolor, framförallt medicinska universitet, använder det här runt om i världen och 
de större vinningarna är framförallt att ämnena och problemen är konkreta och verkliga 
samtidigt som eleverna tvingas synliggöra och reflektera över vägen för att nå fram till 
respektive kunskaper för att lösa dem (Littlejohn & Pegler, 2007). Dessa författare har även 
sammanställt en lista över hur digitala hjälpmedel kan kopplas till problemlösningens olika 
stadier. Denna lyder, något förenklad: 
 

• Problemdefinition: Uppgift presenteras med tillhörande information med hjälp av en 
hemsida, wiki eller via andra medier såsom video eller annan typ av presenterande 
media. 

• Lagdeltagare kan skapa egna hemsidor med gruppinformation. Dessa hemsidor kan 
även användas för resultatinformation. 

• Reflektionsdelen av arbetsgång: Kan sätta upp arbetsplaner med hjälp av digitala 
verktyg såsom kalendrar eller exempelvis PowerPoint. 

• Faktainhämtning: Söka information via hemsidor, wikis och sökmotorer. Olika 
databaser är även ofta tillgängliga. 

• Reflektionsdel under arbetsgång: Kommunikation med hjälp av bland annat e-post och 
chatprogram. 

• Resultatpresentation: Kan genomföras via exempelvis hemsidor, wikis, bloggar eller 
digitala konferensverktyg. 

 
 
 
Hur angriper man ett problem? 
 
I föregående kapitel redogjordes kort för den problembaserade inlärningens processer och 
fördelar. Detta kapitel är tänkt att ge en mer detaljerad, men dock fortfarande översiktlig, 
beskrivning med framförallt fler steg. 
 
En sätt att se på problemlösningen är att se den som en dialog (Polya, 1945). Denne menar att 
problemlösningen delas upp i följande steg: 
 

• Att bli bekant med problemet: Var skall jag börja och vad kan jag göra? Det viktiga är 
att förstå problemet och dess innebörd. Detaljer är mindre viktiga i detta stadie. 
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• Att bättre förstå problemet: Vad kan jag göra? Isolera problemets huvuddelar från 
varandra. Det sökta, det givna och villkoret utgör dessa huvuddelar. Varje del 
betraktas separat och bör värderas med frågan Vad vinner jag på detta? 

• Jaga den hjälpande idén: Kombinera detaljer, se dem ur nya vinklar eller försök tolka 
informationen annorlunda. Finn idéer, både fullständiga och ofullständiga. Se var 
dessa leder dig. 

• Genomföra planen: Börja arbeta med din goda idé. Övertyga dig själv om riktigheten 
i varje steg genom formellt resonemang eller förnuft. Om problemet är mycket stort 
kan man skilja på stora steg som består av mindre delsteg.  

• Se tillbaka: Utgå från den kompletta och i varje detalj korrekta lösningen. Denna skall 
granskas från olika sidor. Försök göra längre delar av din lösning så korta som 
möjligt. Försök sedan att se hela lösningen på en gång. Gå igenom resultat noggrant 
och försök använda det i andra problem. Genom detta kommer du förhoppningsvis 
förvärva kunskaper som är väl ordnade och klara att användas i andra sammanhang. 

 
Polya (1945) sammanställde dessa steg utgående från frågorna Var skall jag börja, vad kan 
jag göra samt vad vinner jag på detta? 
 
Denna arbetsprocess liknar även en process som ingår i ett kompendium som Åke Lundin, 
tidigare lärarseminarieledare samt min handledare, utarbetat vid tidigare utbildningar av 
lärare. Denna lyder: 
 

• Definiera: Vari består problemet? Vad är okänt och sökt? 
• Undersök: Vilka sammanhang, vilket område samt vilka begränsningar har gjorts är 

viktiga frågor att ställa sig. Försök att översätta problemet till bland annat grafisk eller 
symbolisk form. Försök förenkla problemet och jämföra det med tidigare lösta 
problem. 

• Gör en arbetsplan. 
• Lös problemet. 
• Titta tillbaka: Gör en rimlighetsbedömning av dimension, tillämpbarhet och 

storleksordning. Undersök extremlägen. 
 
Vidare har Åke resonerat kring problemlösningens olika metodiker och poängterar att det inte 
finns en metod som är användbar för alla typer av problem. Därför är inte alla idéer och steg 
som ges i ett processexempel användbara i alla lägen. Även ordningsföljden varierar ibland. 
 
Avslutningsvis ger han tips på några andra bra idéer och frågor att ställa vid sökandet efter en 
lösning. Dessa skulle i ovanstående schema placeras någonstans mellan den första och andra 
punkten. Dessa är: 
 

• Vad är sambandet mellan det givna och det sökta? 
• Finns det tillräcklig information för att lösa problemet? 
• Krävs egna undersökningar? 
• Finns det redundant information? 
• Är problemet divergent eller konvergent? 
• Finns det analytisk lösning eller enbart en approximativ sådan? 
• Kan problemet simuleras? 
• Kan du arbeta baklänges? 
• Dokumentera! 
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Kunskapstaxonomi 
 
Denna rubrik har jag valt att ta med som ett stöd vid genomgången av de olika uppgifterna jag 
utvecklar för tävlingen. Innehållet är emellanåt nära besläktat med 
problemlösningsstrategierna som gicks igenom under föregående rubrik. Innehållet fungerar 
som en måttstock vad gäller uppgifters komplexitet och målsättningen är att uppgifternas 
svårighetsgrad skall variera för att kunna möta så många individer som möjligt. Här förklarar 
jag vad en kunskapstaxonomi är samt redogör för innehållet i den. Jag kommer främst att 
behandla Benjamin Blooms taxonomi. 
 
Bloom var en pedagogiskt inriktad psykolog som formulerade en taxonomi som definierade 
kunskap från en lägre till högre nivå. Detta gjordes med hjälp av flera olika kategorier som 
klassificerade kunskap och som ofta presenteras med hjälp av en pyramid för att belysa att ett 
lägre kunskapssteg behövs för att bygga upp ett högre. Dessa steg var: faktakunskap, 
förståelse, tillämpning, analys, syntes och värdering (NE, 2011). 
 
Denna teori utvecklades senare av en tidigare student till Bloom i hopp om att nutidsanpassa 
innehåll och terminologi (Forehand, 2005). Båda taxonomipyramiderna ser ut: 
 

 
Bild hämtad från http://www.odu.edu./educ/llschult/blooms_taxonomy.htm. (2011-03-28). 
 
 
Skillnaden mellan dessa två är först och främst att Blooms steg titulerades med substantiv 
vilket i den nya versionen har ersatts med verb. Dessutom har värdering halkat ned ett steg 
och sammanställning, synthesis, ersatts med verbet skapa. Innehållet och betydelsen av varje 
steg presenteras nedan med egna översättningar från Forehand (2005): 
 

• Komma ihåg – minnas och känna igen tidigare genomgånget material med hjälp av 
långtidsminnet. 

• Förstå – konstruera mening med hjälp av oral, skriven och grafisk presentation av 
meddelanden genom att tolka, exemplifiera, klassificera, summera, jämföra och 
förklara. 

• Applicera – genomföra, verkställa en procedur eller implementera. 
• Analysera – bryta ned materialet i mindre beståndsdelar och avgöra hur delarna hänger 

samman och påverkar varandra och helheten. 
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• Värdera – göra avvägningar baserade på kriterier och standarder genom kontroll och 
kritik. 

• Skapa – sätta ihop element för att forma en fungerande helhet, reorganisera element 
till nya mönster eller på annat sätt omstrukturera genom planering och produktion. 

 
Forehand (2005) menar att denna modell kan appliceras på oerhört många områden vilket 
bland annat en snabb internetsökning på Blooms taxonomi visar. Applikationsområdena 
varierar mycket kraftigt vilket hennes exempel på hur modellen kan tillämpas visar. Detta 
exempel berör en saga kring Guldlock och de tre björnarna och lyder: 
 

• Komma ihåg – beskriv var Guldlock bodde 
• Förstå – summera vad historien om Guldlock handlar om 
• Applicera – konstruera en teori om varför Guldlock gick in i huset 
• Analysera – differentiera mellan hur Guldlock reagerade och hur du skulle ha reagerat 

i varje händelse 
• Värdera – fundera på om du tror att det har hänt Guldlock eller inte 
• Skapa – komponera en dikt, sång, melodi eller liknande som berättar historien i ny 

form 
 
Idén är alltså att med hjälp av modellen utvinna så mycket som möjligt ur ett fenomen, teori 
eller berättelse. 
 
Utöver dessa två varianter av kunskapstaxonomier finns det även ett antal andra mer eller 
mindre kända modeller. En av dessa är Ebels vars taxonomi i stort sett liknar de tidigare 
genomgångna av Bloom och hans student. En annan av dem är SOLO, kort för Structure of 
Observed Learning Outcome, av Biggs och Collis (Learning and Teaching, 2010) och gås 
igenom i Åke Lundins eget utbildningskompendium. Stadierna i denna utgörs av fem stycken 
olika typer av svar där det främst är djup, analytisk och värderande förmåga som skiljer dem 
åt. Dessa stadier är: 
 

• Pre-strukturella: Svaren är självklara i förhållande till de förutsättningar som är givna i 
uppgiften. 

• Unistrukturella: Svaren är generaliserade ur enbart en aspekt. 
• Multistrukturella: Svaren tar hänsyn till ett antal olika aspekter. 
• Relationella: Betecknas av induktion och generaliseringar inom kontext genom 

relaterade aspekter. 
• Utvidgat abstrakta: Deduktion och induktion. Man tar hänsyn till situationer som inte 

finns inom frågans förutsättningar. 
 
På frågan ”Varför regnar det mer på den bergsida som vetter åt kusten än på den som vetter åt 
inlandet?” skulle den första nivåns svar innebära ”Därför” medan den sista nivåns svar i 
början skulle låta ”Det gäller förmodligen enbart endast om vindarna kommer från havet”. 
Här börjar man alltså med att ifrågasätta en del grunden som ger upphov till frågan och som 
inte är en given förutsättning. De övriga svaren utgår från detta varför lösningarna blir 
smalare och mindre generella. 
 



  23 

Matematiska uppgifter 
 
Under denna rubrik redogör jag för ett antal olika problemtyper som matematiskt innehåll ofta 
appliceras på. Förhoppningen är att en del av dessa skall ingå i min tävling och då momentet 
tävling skall utvärderas är det av stor vikt att ha insikt i de olika problemstrukturernas 
egenskaper och effekter. Jag behandlar även kort olika strategier för att lösa några av dem. 
Frågorna jag utgått ifrån vid sammanfattningen av dessa är: 

• Hur utformas de? 
• Vad krävs för att kunna lösa dem? 
• Vilka strategier finns för att lösa dem? 
• Vilka för- och nackdelar finns med dessa typer av problem? 

 
 
 
Rika matematiska problem 
 
Begreppet rika matematiska problem är inte entydigt definierat. Eva Taflin (2007) har genom 
studier av flera olika forskares förklaringar sammanfattat ett antal punkter som måste 
uppfyllas för att problemet skall uppfattas och kunna definieras som rikt. Dessa är: 
 

• Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer eller vissa lösningsstrategier 
• Problemet ska vara lätt att förstå och alla skall ha en möjlighet att arbeta med det 
• Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid 
• Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika strategier och representationer 
• Problemet ska kunna initiera en matematisk diskussion utifrån elevernas enskilda 

lösningar, en diskussion som visar på olika strategier, representationer och 
matematiska idéer 

• Problemet ska fungera som brobyggare 
• Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta problem 

 
Taflin (2007) menar att dessa typer av problem sällan erbjuds i skolan utan istället 
förekommer som ett moment vid sidan av den riktiga undervisningen. Detta trots att de 
beskrivs som viktiga delar i både grund- och gymnasieskolans kursplaner. För att kunna lösa 
dem krävs en vilja att lösa den, en öppen inställning till uppgiften då det inte finns någon 
tillgänglig känd procedur att applicera och en vilja att lägga ned tid och kraft för att finna ett 
svar (Lester i Taflin, 2007). För att de sedan skall vara effektiva menar Guzman (i Taflin, 
2007) att dessa problem skall erbjuda en vid blandning av matematisk aktivitet och 
demonstrera matematikens vida tillämpningsområden. Problemen skall också förena andra 
ämnen med matematik och gärna beskrivas ur det dagliga livet. 
 
Vad gäller själva lösningen och finnandet av denna finns det vid problemlösning ett antal 
olika strategier att tillgå. Polya (1945) har sammanfattat ett stort antal metoder för att reda ut 
innehållet och lösa en problembaserad uppgift. Några av dessa, som jag anser mest aktuella 
för gymnasieelever och min tävling, är: 
 

• Välja en eller flera operationer att arbeta med 
• Rita bilder 
• Söka mönster 
• Göra en lista 
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• Skriva en ekvation 
• Arbeta baklänges 
• Göra en tabell 
• Gissa och pröva 
• Använd laborativa material 

 
Det finns även ett antal större metoder som omfattar många av de mindre delstrategierna i 
listan ovan. De tre mest kända är här deduktiv, induktiv och heuristisk. Den deduktiva 
metodikern arbetar med logisk bevisföring och drar slutsatser efter kända allmänna principer 
och befintliga teorier (Patel & Davidsson i Taflin, 2007). Den induktiva är istället det motsatta 
tillvägagångssättet och utgår alltså från prövning och upptäckande. Den heuristiska vägen 
menar bland annat Thompson (i Taflin, 2007) utgör ett mellanting mellan deduktiv och 
induktiv lösning då denna utgår från intelligenta gissningar. Denna typ är den lösningsstrategi 
som Polya (1945) utgår ifrån i sina redogörelser. Han menar att lösningen innebär en väg. 
Denna väg innebär: 
 

• Förstå problemet – vad söks och vad är givet? Att rita figurer är en bra metodik för att 
förstå. 

• Gör upp en plan – har du sett liknande problem förut? Går det att tillämpa samma 
lösningsprocedur i så fall? Går det att formulera om problemet till något mer känt? 

• Genomför planen du bestämmer dig för. 
• Se tillbaka – kan du kontrollera resultatet och går det att använda metoden för andra 

problem senare? Denna reflektion ligger senare till grund för de intelligenta 
gissningarna i de tidiga stadierna vid lösningen av andra problem senare. 

 
Vinningen med dessa rika problem är att de ofta är konkreta. Matematiken är utvecklad efter 
viljan att lösa problem (Taflin, 2007) och om man inte utgår från problem eller anknyter 
innehåll till konkreta och rika problem, både i och utanför klassrummet, tappar matematiken 
sin mening (Bergström m.fl. i Taflin, 2007). 
 
 
Standarduppgifter och rutinuppgifter 
 
Eva Taflin (2007) menar att problem definieras med hjälp av att vilja lösa, inte veta hur och 
att behöva anstränga sig. Motsatsen, menar hon, till detta blir då uppgifter som inte kräver 
någon större ansträngning och där vägen till svaret i stor utsträckning är given. Min 
uppfattning är att dessa standarduppgifter är klassiska uppgifter som tar upp stora delar av 
dagens läroböcker som florerar i grund och gymnasieskola. Man får lära sig en matematisk 
formel eller metod på faktasidan som genom nötning av likadana uppgifter med olika siffror 
och tecken skall inpräntas i eleven. Glosinlärning ligger nära till hands här. Enligt Wyndhamn 
med flera (i Taflin 2007) var det just så här problemlösning såg ut från början i skolan. 
 
Dessa problem formuleras ofta efter ett nytt kapitel i boken och utelämnar ofta en variabel i 
en formel som sedan skall utlösas. För att kunna lösa dem krävs i princip enbart kunskap om 
det just genomgångna i kapitlet. Strategin är ofta given och arbetssättet är ofta av repeterande 
natur. Med detta sagt får man dock inte förringa denna typ av uppgifter. I flera fall kan de 
vara den mest effektiva typen av frågor för att lära sig och kontrollera att man lärt sig. 
 
 
 



  25 

 
Öppna och stängda problem 
 
Öppna problem gränsar gärna till öppna frågeställningar som erbjuder flera olika 
lösningsvägar fram till samma eller liknande svar. Att relatera dessa till rika matematiska 
problem anser jag därför vara ofrånkomligt. Min idé med öppna och stängda problem är att 
öppenheten även avser svaret. En uppgift med flera svar anses vara öppen och en uppgift som 
enbart godkänner ett specifikt svar får anses vara stängd. Öppna problem kan framkallas av 
exempelvis en bild som möjliggör många olika frågeställningar och därmed många olika svar 
på även liknande problem. Dessa problem saknar ofta data och formuleras oftast av 
problemlösaren själv (Taflin, 2007). De stängda problemen tenderar att falla under ramen för 
traditionella och standardformulerade problem i form av skolboksuppgifter. 
 
 
 
Nämnarens sammanställning av viktiga problemtyper 
 
Nämnaren (1996) har gjort en kort sammanställning av några viktiga problemtyper att 
använda vid exempelvis tävlingar. Den listan är något mer fokuserad på själva innehållet och 
lösningsegenskaperna och innehåller några bra idéer att komma ihåg vid utformandet av 
uppgifterna. Några av dessa aspekter att tänka på är: 
 

• Från andra skolämnen, vardagsliv eller samhälle. 
• Problem med olika storheter. 
• Som kan lösas med huvudräkning, miniräknare, formler eller ekvationer. 
• Som kan lösas med olika representationsformer som till exempel teckningar, figurer, 

tabeller och diagram. 
• Problem med olika givna formuleringar som bland annat text, bild, animering, tabell 

etc. 
• Som tar olika lång tid att lösa. 
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Vilka olika typer av spel och tävlingar finns det? 
 
Tävlingar och spel är i grund och botten likadana och går i stort sett alltid ut på samma sak; 
att vinna och rangordna. Wikipedia (2011a) menar att spelet grundar sig på en tävlingsinriktad 
sysselsättning och att själva tävlandet är en anordnad tillställning då man mäter sig med andra 
i sammanhanget ingående deltagare. Man kan tävla med hjälp av slumpen eller speciella 
färdigheter. Ofta är tävlingen i slutändan en kombination av de båda. 
 
Vad gäller spelen i sig finns det ett antal olika varianter och upplägg att följa vid 
kategoriseringen av dem. Wikipedia (2011b) har i en sammanfattning bland annat tagit upp: 
 

• Rollspel 
• Strategispel – i realtid och turordning 
• Simulationsspel 
• Actionspel 
• Äventyrsspel 
• Musikspel 
• Sportspel 

 
Dessa spel är i grund och botten lika men skiljer sig med avseende på innehåll samt vilka 
element som ingår i spelet (Wikipedia, 2011b). Dessa spel delas även in i kategorier beroende 
på hur de spelas då exempelvis ett onlinespel är ett spel som genomförs på eller med hjälp av 
Internet. Detsamma gäller webbspel som körs via en webbläsare (Wikipedia, 2011b).  
 
Frågesport är en av de vanligaste tävlingsformerna och konceptet är väletablerat inom 
tävlingar på både teve och även internet- och brädspel. Ett annat vanligt begrepp för samma 
tävlingsform är quiz. Denna går att få som onlineversion och webbversion, precis som alla 
andra spel. 
 
På senare år, i takt med att mediekonvergensens framfart, har även multimediala spel och 
berättelser växt sig oerhört starka och populära. Dessa spel och berättelser integrerar flera 
olika produktioner vilket krävs på grund av berättelsens omfattning och komplexa innehåll 
(Jenkins, 2008). Denna typ av berättande kallas transmedialt berättande och spelandet är 
beroende av att varje ingående del utgörs av en självständig modul som står på egna ben och 
berättar den del av helheten som den bäst kan beskriva (Jenkins, 2008). Varje kanal ger 
berättelsen ett djup och stimulerar ytterligare konsumtion och Jenkins (2008) menar att de 
mest hängivna spelarna granskar i stort sett alla typer av medier för att finna ledtrådar och 
tecken att bearbeta och gå vidare med. Denna kunskap delas sedan ofta med andra och den 
kollektiva intelligensens samhälle är ett faktum (Jenkins, 2008). Här vill man förstå så mycket 
som möjligt, helst mest av alla, men tvingas på grund av komplexiteten och bredden att 
resonera med andra för att själv kunna gå vidare. På så sätt frammanar spelandet och sökandet 
sociala situationer och ofta kvalitativa diskussioner.  
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Resultat 
 
Under denna rubrik har jag samlat alla fakta jag funnit om andra matematiktävlingar, både 
fysiska och digitala, samt resultatet av mitt eget tävlingsutvecklande och utvärderingen av 
dess provomgång. Detta avsnitt ämnar svara på fråga två, fyra och fem. Dessa är: 
 

• Vilka större matematiska tävlingar erbjuds för elever på gymnasiet? 
• Hur skulle en tävling som uppfyller kriterierna för denna system- och 

hjälpmedelsutveckling kunna se ut? För vilka problem och elever lämpar den sig? 
• Hur fungerar denna för att få elever att engagera sig i matematik även utanför skoltid? 

För vilka problem och elever lämpar sig denna tävling? 
 
 
 
Vilka större matematiska tävlingar erbjuds för elever på gymnasiet? 
 
Denna kartläggning av olika matematiska tävlingar har utgått ifrån de större kända tävlingarna 
jag uppmärksammat genom matematiklärare samt de översta träffarna på Google vid sökning 
efter ”matematik+tävling”. Genomgångarna utgår ifrån vilka som får deltaga, när tävlingen 
arrangeras, hur den genomförs och vad den innehåller för matematik. Jag har även kort tagit 
del av ett antal mindre projekt i form av matematiska spel som har utvecklats betydligt mer 
småskaligt som svar på den idag mindre lyckade undervisningsformen. Dessa har i sina 
projekt och utredningar utgjort resultat som i sin tur fungerat som vägvisare i utvecklingen av 
digitala läromedel och inlärningshjälpmedel. 
 
 
Skolornas Matematiktävling - elit 
 
Skolornas Matematiktävling är en tävling i matematisk problemlösning för gymnasister som 
varje år arrangeras av det Svenska Matematikersamfundet, SMS. Tävlingen har pågått i 50 år 
i år, är öppen för alla och sker såväl individuellt som i lag. Lagtävlingen är dock automatisk 
då de tre bästa i kvalomgången från varje skola utgör skolans lag och deras poäng summeras 
och representerar deras prestation i lagtävlingen. Kvalomgångarna genomförs på plats i varje 
skola medan finalen samlar alla kvalificerade vid något av landets universitet. Vinnarna får 
sedan representera Sverige i den internationella matematikolympiaden som förra året hade 
tävlande från 104 länder. Intresset för Skolornas Matematiktävling var även det mycket stort 
med 139 anmälda skolor (SMS, 2011a). 
 
Problemen i Skolornas Matematiktävling är pappersbaserade och utformade som tal på ett 
vanligt prov eller en tentamen och löses även därefter. Detta gäller både för kval- och 
finalomgång. Eftersom det är Sveriges elit man söker då vinnaren skall representera nationen i 
den internationella matematikolympiaden samt att antalet platser i finalen är mycket begränsat 
är nivån på matematiken mycket hög redan från början. Tävlingen är därmed riktad till de 
absolut mest högpresterande eleverna i landet.  
 
Ett exempel på detta är det första talet i 2010 års kvalomgång. Det såg ut: 
 
Problem 1. En rektangel består av nio smårektanglar med areor (i m2) enligt figur. Bestäm 
arean av rektangeln som markerats med ett frågetecken i figuren. 
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Figur tillhörande Problem 1 
 
Utöver den internationella matematikolympiaden kan även de främsta finalisterna deltaga i 
andra internationella tävlingar. Några av dessa är Baltic Way, som är en årlig lagtävling 
mellan Östersjöstaterna, och den nordiska matematiktävlingen NMC där man tävlar 
individuellt. Konceptet i dessa är detsamma som i Skolornas Matematiktävling och problemen 
och deltagarna är hämtade från samma höga nivå (SMS, 2011a). 
 
Denna tävling erbjuder i stort sett alla typer av problem som går att återfinna på prov och 
lektioner i skolan. Av min genomgång att döma ges dock ingen möjlighet att skapa något eget 
material eller egna berättelser. Däremot finns det möjlighet att vara nyskapande och kreativ 
vid lösningsförfarandet, det finns pris att vinna inom denna kategori (personlig 
kommunikation, 2011). Alla nivåer erbjuds därmed i en kunskapstaxonomi. 
 
 
Högstadiets Matematiktävling 
 
Högstadiets Matematiktävling startades på Danderyds Gymnasium och ämnar öka elevers 
intresse för matematikens värld. Tävlingen riktar sig till niondeklassare och välkomnar alla att 
deltaga. Tävlingen arrangeras årligen av det Svenska Matematiksamfundet och är både 
individuell och för lag och upplägget är detsamma som i de tidigare nämnda (SMS, 2011b). 
Nivån är på problemen är av förklarliga skäl något lägre jämfört med dessa. Det första 
problemet i kvalomgången löd: 
 
I en rad med fem rutor ska i varje ruta skrivas in antingen siffran 0 eller siffran 1. På hur 
många olika sätt kan man göra det om man inte får skriva siffran 0 i två intilliggande 
rutor? 
 
Vad gäller kunskapstaxonomin här erbjuds alla nivåer utom den skapande. Då tävlingen är på 
en lägre nivå jämfört med de tidigare nämnda är det dock osäkert om man når upp till de 
högre nivåerna med samma frekvens som exempelvis Skolornas Matematiktävling. 
 
 
Tournament of Towns 
 
Tournament of Towns är en tävling i matematisk problemlösning som har fyra tillfällen per 
år. Man tävlar både individuellt och för sin stad och alla, från sjunde klass till gymnasiet, är 
välkomna att bidra då resultaten räknas proportionellt mot deltagarens ålder samt antal 
deltagare i staden. Ingen kvalificeringsomgång krävs utan den intresserade får vara med och 
tävla direkt i sin stad. Problemen är precis som tidigare av tentamensform och alla hjälpmedel 
såsom böcker och räknare är tillåtna (Chapovalov, 2011). Den taxonomiska nivån är 
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varierande på grund av den mycket varierande deltagarkunskapen då tävlingen är öppen för 
alla. 
 
 
Kängurutävlingen 
 
Kängurutävlingen är en matematiktävling för de yngre och genomförs alltid den tredje 
torsdagen i mars. Tävlingen är öppen för i stort alla åldrar, från lågstadiet till gymnasiet, och 
problemen består av flervalsfrågor. Tävlingen är individuell och hjälpmedel såsom 
miniräknare får inte användas. Fokus ligger på deltagande och nöje men poäng räknas ändå 
ihop och samlas in centralt för att därigenom sammanställa och publicera en topplista 
(Nämnaren och NCM, 2011). 
 
Då tävlingen utgörs av flervalsfrågor samt erbjuds för alla elever från lågstadiet till gymnasiet 
varierar den kunskapstaxonomiska nivån. De lägsta åldrarna berör i stort sett enbart den lägre 
nivån att komma ihåg medan de högre åldrarna klättrar allt högre upp i taxonomin. Att skapa 
saker själv är dock aldrig aktuellt. 
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Matematikspel online 
 
Under denna rubrik har jag samlat några av de matematiska spel som går att återfinna på 
Internet. Urvalet har baserats på stickprov ur några olika genrer med spel av olika 
svårighetsgrad. Dessa har återfunnits med hjälp av sökmotorn Google och sökorden 
matematiktävling, matematik+spel och digital matematik. 
 
 
 
Matteboken.se 
 
Matteboken.se är en del av mattecentrum.se som är en samlingsplats för matematikhjälp på 
nätet. Matteboken.se utgör det matematiska innehållet i föreningen. På hemsidan finns en 
räknedel där eleven kan prova sina matematikkunskaper i ett kort test i form av övningsprov 
med 10 stycken flervalsfrågor. Hjälpmedel är tillåtna och fokus ligger mest på att se vad man 
själv klarar av och kan. På så sätt är detta prov främst för ens egen skull. Testet går även på 
tid och de bästa resultaten finns samlade i en topplista med namn, poäng och tid. Av denna att 
döma är det en hel del ungdomar som genomfört provet. Mer information finns på 
http://www.matteboken.se.  
 

 
Figur från matteboken.se - Highscore 
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Figur från matteboken.se – Räkna 
 
Den kunskapstaxonomiska nivån varierar inte speciellt mycket utan ligger på alla spelnivåer 
lågt. Då samma frågor återkommer varje spelomgång tenderar nivån att sjunka då det till slut 
enbart är en fråga om att komma ihåg vilka svar som är rätt. 
 
 
 
Spela.se 
 
På hemsidan http://www.spela.se finns det en samlingssida för olika matematiska spel varav 
det mest populära blivit spelat nära en halv miljon gånger. Innehållet i alla dessa matematiska 
spel är på en relativt låg nivå och lämpar sig för grundskolans tidigare årskurser. Oftast 
handlar det om inlärning av olika räknesätt och inlärning av olika multiplikationstabeller. 
Några av spelen har Highscore där man får se sina resultat jämfört med andra, om man nu når 
så högt vill säga. Ett av dessa spel var MonkeyBalance där man på apans stockar skulle väga 
talen nedan så att jämvikt uppstod. Under tiden jag var inne på sidan uppdaterades var 
namnen på topplistan inte mer än fem timmar gamla. Spelet verkar alltså populärt. 
 

 
MonkeyBalance – balansera talen så att summorna blir lika 
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Den kunskapstaxonomiska nivån på MonkeyBalance är i stort sett enbart lägre. Det finns ett 
visst djup i spelet då deltagarna skall förstå att talen med samma summa i och med detta väger 
lika mycket vilket vågen skall demonstrera. Något mer avancerat än så är detta dock inte. 
 
 
 
Avancerade matematikspel på Internet 
 
Matematikspel på mer avancerad nivå har varit betydligt svårare att finna och jag har vid 
sökningarna oftast hamnat på någon av de fysiska tävlingarna som jag redogjort för tidigare i 
denna rapport. Maria Svärdh (2007) är dock en av de som utvecklat ett par moduler inom 
denna kategori och sedan testat dem på elever med positivt resultat. Ett av hennes spel kallas 
för Primtalskanonen och går ut på att dela upp ett tal i dess primtalsfaktorer med hjälp av 
numrerade kanoner. Spelet går ut på att avlossa varje kanon så många gånger som dess 
nummer ingår som primtal i det givna talet. Det såg ut så här: 
 

 
Bild på Svärdhs (2007) primtalskanon 
 
Maria har även utformat ett spel som heter Delar och som går ut på att man skall markera en 
given andel rutor i en figur. Antal rutor i figuren stämmer oftast inte överens med nämnaren i 
det givna bråket. Spelet såg ut så här: 
 

 
Spelet Delar 
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Detta spel har även en följdversion, Delar 2, som innebär att man skall placera ut bråktalen på 
en tallinje beroende på storlek. Svärdh (2007) har även utvecklat ett spel man kan använda om 
man är två personer och vill spela mot varandra. Luffarschack är grundidén och spelet äger 
rum i ett koordinatsystem. Det ser ut så här: 
 

 
Marias Luffarschack 
 
Utöver dessa spel har hon även utvecklat ett antal övningsuppgifter tillhörande olika 
matematiska områden. Topplistor finns tillgänglig till alla spel men dessa visar enbart 
användarnas egna bästa resultat. Av rapporten att döma fanns det dock en viss möjlighet att 
jämföra sina resultat med de andra elevernas. Hur detta skulle gå till framkommer dock inte. 
 
 
 
Oxie.com 
 
Oxie.com är en Facebookbaserad frågesport där man utmanar folk i olika kunskaper. Sidan 
har över 115000 medlemmar och för att bli medlem behövs inte mer än att man ”gillar” den. 
Varje fråga bollas ut till de aktiva tävlande och den som svarar först och har rätt vinner en 
poäng. Poängen redovisas sedan i olika topplistor som presenterar bland annat vecko- och 
totaltresultat. Det finns även möjlighet att skapa egna frågor inom olika ämnen. 
 
På en kunskapstaxonomi är det här i stort sett enbart en fråga om den lägsta nivån, det vill 
säga att komma ihåg saker. Det som krävs av deltagaren är att återminnas och ibland känna 
igen. Då det finns möjlighet att skapa egna frågor ges även utrymme för en av de högre 
nivåerna men detta är inte den huvudsakliga uppgiften med tävlingen och får därmed inget 
större fokus av deltagarna. 
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Min tävling 
 
Sidan jag har utvecklat har fått namnet playamath 2.0 efter det tidigare kända svenska 
communityt Playahead och legat på adressen http://playamath.blogspot.com. Det är en 
bloggbaserad, med hjälp av tjänsten Blogger, frågesport där det dagligen presenteras nya 
problem i inläggsflödet. Dessa problem är av varierande karaktär och svårighetsgrad och 
berör många olika delar inom matematik och även angränsande ämnen. Det har funnits korta 
informationstexter på startsidan och även två andra delsidor innehållandes mer information 
och hela topplistan. Alla som deltagit i tävlingen finns presenterade här, på startsidan enbart 
de fem främsta lagen.  
 

 
Översiktsbild på startsidan 
 
Till vänster i det vita fältet hittar vi bloggflödet där problem och aktuella nyheter presenteras. 
Till höger under KTH-loggan har jag placerat en spalt med den mest väsentliga informationen 
om tävlingen som sedan avslutats med topplistan med de fem främsta lagen. Denna korta 
information löd:  
 
Välkommen till playamath 2.0! Här tävlar du med dina matematik- och 
problemlösningskunskaper! I fältet till vänster publiceras dagligen nya problem. Lösningarna 
skickas till phahlin@kth.se. Svaren skall vara motiverade med resonemang kring lösningen 
och vägen ni valt för att komma dit. Använd gärna både text och bild. Tänk på att lösningarna 
inte alltid behöver vara helt rätt. Det kan även finnas flera svar på uppgifterna. 
 
För att bli medlem - skicka ett mail till phahlin@kth.se med namn på deltagare, skola samt 
lagnamn. Lagen får ha 1-4 deltagare. Det är självklart tillåtet att ha sina egna namn som 
lagnamn. Lycka till! 
 
Den centrala sambandscentralen i tävlingen har alltså varit min e-post dit svar, anmälningar 
och frågor skickats. Mer information om detta har funnits under fliken Om projektet där det 
stått: 
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Om projektet  

Det här är ett studentprojekt av mig, Peter Hahlin. Jag läser just nu sista terminen på min 
utbildning Civilingenjör och Lärare på KTH i Stockholm och gör detta som ett led i mitt 
examensarbete. Tanken är att detta skall öka elevers motivation och vilja att lära sig 
matematik genom att möta eleverna i en miljö och med ett moment som för dem är naturligt. 
 
I flödet på startsidan kommer det varje dag publiceras nya problem med hjälp av olika 
medier (små program, filmer etc). Dessa skall sedan besvaras av elevlagen (1-4 deltagare) 
via e-post till phahlin@kth.se. Detta är min e-postadress. Det är även till denna ni hör av er 
för att anmäla ett lag eller fråga någonting. 
 
Tävlingen kommer pågå i 7-14 dagar och sedan utvärderas. Tävlingsstart meddelas senare 
men gissningsvis drar jag igång i början av April. Tills vidare fungerar denna sida som en 
demosida som jag använder för att väcka intresse hos potentiella deltagare. Problem som 
publiceras får dock självklart besvaras men dessa kommer dessvärre inte att ge några poäng. 
 
Jag kommer inom en snar framtid höra av mig till flera gymnasieskolor och presentera mitt 
projekt. Dessvärre kommer jag inte hinna med alla. Är du därför gymnasieelev och 
intresserad av matematik och tävling så är du välkommen att höra av dig till mig via e-post. 
 
Mer info kommer inom kort. Håll ut tills dess. 
/Peter  
 
Topplistan under den sista fliken har presenterat alla deltagande lag, innehållandes mellan 1-4 
personer, på formen: Lagnamn, klass, skola, stad - poäng 
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Problem/Uppgifter 
 
Under detta kapitel presenterar jag några av de problem som jag låtit tävlingsdeltagarna svara 
på. Dessa behandlas med hjälp av områdena bakgrund, matematiskt innehåll, 
kunskapstaxonomisk nivå, godtagbara svar samt typ av problem. Dessa kommer även 
numreras för att kunna återkopplas till under rubriken Utvärdering nedan. 
 
Problem 1 
 
Fråga: På en klocka går timvisaren ett varv på 12 timmar. Minutvisaren går ett varv på 60 
minuter. Hur många grader vrider sig minutvisaren på 2 minuter och timvisaren på 12 
minuter? (Holmström & Smedhamre, 2008) 
 
Denna uppgift är av standardtyp från en matematikbok för kurs B och är rödmarkerad för att 
visa att den är aningen mer komplicerad än bokens normalsvåra problem. Denna uppgift valde 
jag då det är en vanlig uppgift som eleverna möter i skolan vilket medför större fokus på hur 
väl själva tävlingen motiverar eleverna att faktiskt lösa den.  
 
Innehållet är baserat på geometri och andelar vilket gör den bred och möjlig att lösa för de 
flesta deltagare. För att lösa den krävs det att man dels kommer ihåg antal grader för en viss 
vridning, de kända är ofta hel-, halv- eller kvartsvarv, och sedan inser att man bör dela upp 
dessa grader i minuter och timmar för att kunna plocka ut hur många grader exempelvis två 
minuters vridning är.  
 
I stort sett alla kunskapstaxonomiska nivåer erbjuds då man även kan skapa ett problem, eller 
rättare sagt tolka det som att timvisaren rör sig en viss del mellan två på varandra följande 
timmar då minutvisaren rör sig. På detta sätt är problemet delvis öppet. 
 
Godtagbara svar innebär, då det inte behöver vara helt korrekt, att man inser hur många grader 
varje minut (och timme) innebär samt sätter detta i relation till hur många man faktiskt skall 
gå. För det mer avancerade problemet får man ta reda på antal grader mellan två på varandra 
följande timmar och hur många sextiondelar minutvisaren har gått av ett helt varv. Dessa 
antal sextiondelar multipliceras sedan med graderna (30 grader) mellan två på varandra 
följande timmar och rätt svar erhålls. 
 
Ett exempel på detta är till exempel om minutvisaren gått från 0 till 30. I så fall har timvisaren 
rört sig 15 grader under denna tid. 
 
 
Problem 2 
 
Fråga: Använd Google och sök ett tal mellan 1-10000. Vilka tal ger flest träffar? Det går bra 
att svara i intervall. 
 
Denna uppgift är utvecklad i samarbete med min handledare Åke Lundin och passar alla 
förkunskapsnivåer. Att använda Google kan förmodligen alla och matematiken är inte 
speciellt svår. Detta är ett problem som man vanligen inte påträffar i skolan då det inte alltid 
finns en dator att ta hjälp av. Då eleverna idag, vilket jag tidigare belyst, nyttjar datorer 
dagligen anser jag att matematiken bör lyftas fram med hjälp av tekniken men samtidigt in i 
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tekniken eleverna är vana vid. Att därför använda en tjänst som Google är i detta avseende 
mycket intressant. 
 
Innehållet är baserat på klassisk talteori och även en del statistik då det är antal, intervaller 
och maximum som efterfrågas. Kunskaperna som krävs är egentligen väldigt enkla, det svåra 
är att komma på varför svaret ser ut som det gör. 
 
De kunskapstaxonomiska nivåerna som uppnås är främst kretsande kring analys och 
applicerbarhet. Självklart går det att göra ett oerhört antal sökningar och memorera vilka som 
gett flest träffar, eller så försöker man bryta ned problemet och försöka förutspå vilka tal som 
ger flest träffar. 
 
Godtagbara svar varierar förmodligen men lär säkerligen vara i början av intervallet 1-10000 
då det främst är uppräkningar, som börjar på 0 eller 1, och årtal som lär ge de större utslagen 
på söklistan. En motivering till detta är därför ett krav för en godkänd uppgiftslösning. 
 
 
Problem 3 
 
Fråga: Du skall i denna uppgift mäta höjden på en flaggstång. Du har en boll (modell får du 
välja själv), ett tidtagarur, två bananer och självklart penna, papper och räknare att ta hjälp 
av. Hur tar du/ni reda på flaggstångens höjd? 
 
Detta problem utvecklades även det i samarbete med Åke Lundin. En av anledningarna till 
denna typ av uppgift är att motivera eleverna att faktiskt gå ut och röra på sig vilket sällan 
datorspel och Internetanvändning uppmuntrar till. Detta uppkommer ofta som kritik mot just 
dessa populära fritidsintressen. Nu är inte själva aktiviteten i sig speciellt krävande men 
förhoppningen är att det i alla fall bidrar till att man sliter sig från skärmen en stund. 
Dessutom kan närmaste flaggstång ligga en bit bort vilket ökar motionen en aning. 
 
Vad gäller det matematiska innehållet gränsar detta problem till fysiken och dess ingående 
teorier och lagar. Tanken är att man skall nyttja gravitationen och formler för sträcka och 
hastighet, acceleration eller kinetisk och potentiell energi. Denna typ av problem är enbart 
vanliga i experimentella delar av undervisningen som sällan ges något större utrymme i 
undervisningen. De gånger dessa ges är det ofta punktade listor som skall gås igenom och 
följas för att erhålla rätt resultat. Det är sällan experiment av denna värderande typ sätts i 
händerna på eleverna vilket gör denna typ av uppgift mycket spännande. 
 
De kunskapstaxonomiska nivåerna som uppnås är upp till och med värdering. Då detta 
problem, utan bananer, låg som exempel på bloggen innan tävlingen drog igång har en del 
förmodligen redan löst det. Dessa personer måste därmed värdera bananernas roll i lösningen. 
De som inte tidigare löst problemet måste värdera varje hjälpmedel och se hur de kan nyttjas 
på vägen fram till svaret. Hur detta görs är för alla helt valfritt. Det intressanta är att se hur 
låsta de är till att nyttja all information som ges i ett problem. 
 
 
Problem 4 
 
Fråga: Förenkla ekvationen (x2+9)(x+3)(x-3). Enbart konjugatregeln är tillåten. 
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Denna typ av uppgift är en standarduppgift från matematik B och prövar enbart elevernas 
förståelse för parentesräkning och konjugatregeln. Denna uppgift medför återigen ett större 
fokus på själva tävlingen och dess påverkan på motivationen. Den kunskapstaxonomiska 
nivån som uppnås är maximalt den applicerbara nivån. Att man enbart får använda 
konjugatregeln skall stimulera ihågkommandet av denna. Sedan återstår det att se hur den 
appliceras på problemet. 
Korrekt svar är x4-81
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Lärares och elevers inställningar till bland annat tävling 
 
Inför arbetet utformade jag två enkäter, en för lärare och en för elever. Detta för att undersöka 
inställningen till tävlingar samt åsikter kring dem i en skolmiljö. Genomgången av dessa 
börjar med lärarenkäten. 
 
 
Lärarenkäten 
 
Av cirka 100 lärare som fått enkätadressen skickad till sig, via e-post, svarade 39 stycken. Det 
är främst matematik- och naturvetenskapslärare som har besvarat den men även andra 
gymnasielärare har bidragit till resultatet. 
 
Fråga 1: 
Har du någon gång använt en tävling för att motivera eleverna att arbeta/studera? 
 
Svar: 
29 stycken, det vill säga 74.4%, svarade Ja, resterande 10 svarade Nej. 15 stycken av de 29 
som svarade Ja beskrev även kort tävlingarna de använt. Några av dessa beskrivningar löd: 
 

• Skolan har deltagit flera gånger i olika tävlingar. Skolornas matematiktävling, 
Kängurutävlingen. Däremot är alla dessa tävlingar frivilliga och de räknas inte som 
betygsgrundande. Visserligen kan jag inte påstå att tävlingen motiverade eleverna att 
arbeta mer, men motiverade elever ville "testa sig" och prova. Det brukar fungera 
jättebra, en elev från Vasaskolan har till och med kvalificerats till finalen i skolornas 
matematiktävling. 

• Elever i min kurs Foto a har deltagit i Metros fototävling. 
• Jag gör småtävlingar lite då och då, men snarare som en tillfällig motivationshöjare än 

en bestående. Man får nästan utan undantag elevernas uppmärksamhet under själva 
tävlingsmomentet, men det finns undantag, så jag gör det inte i alla 
undervisningsgrupper. Jag är lärare i språk, så det kan handla om en bingotävling för 
att träna siffrorna (individuellt), ord på tavlan och sedan turas eleverna om att göra 
meningar med orden och översätta dem, varvid jag suddar ut dem efterhand och tar 
tiden (hela gruppen tävlar tillsammans - vi kollar om de kan slå rekordet från förra 
gången vi gjorde det), eller t ex två lag som ska översätta var sin textsnutt och skriva 
den på tavlan och sedan försöka rätta fel hos den andra gruppens text (lagtävling). 
Man får fokus på valda delar. 

• jo, men det får inte vara något som pekar ut de svaga. 
• Som avslutning på en kurs då kursdeltagarna ges tillfälle att testa sina nyvunna 

kunskaper. Som motivationshöjare för att få elever att lära sig det inte alltför roliga 
momentet multiplikationstabeller 

• Jag lägger då och då in småtävlingar på lektion som motivationshöjare. De varierar 
väldigt i karaktär. Senaste var att eleverna i klassen samtidigt ficklösa två 
andragradsekvationer och den som först löst dessa fick rusa fram till tavlan och skriva 
svaren. Liten godisbit fick segraren i pris. Ett ganska lättsamt tävlingsmoment som 
gjordes för att motivera eleverna till att nöta in lösning av andragradsekvationer mha 
pq-formeln. 
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Fråga 2: 
Vilka fördelar ser du med tävlingar som motivationshöjare? 
 
Svar: 
Då denna fråga krävde svar i textform inkom många olika idéer och åsikter. Nedan redovisas 
ett axplock av dessa. Alla svar finns att tillgå i bilagorna. 
 

• Utmaning för kreativa elever 
• Det ger ofta lite mer utmaningar till duktiga elever 
• Tävlingsinstinkten 
• Motivera elever 
• Kul för dem som är tävlingsinriktade 
• Ger eleverna en morot att försöka förvalta 
• Kontakt med ”verkligheten” och att inte enbart jobba för betyg. 
• Roligt för de redan motiverade. 
• Eleverna glömmer att de sysslar med ämnet lever istället med i tävlingen 
• Samarbetsmomentet stimuleras 

 
 
Fråga 3: 
Vilka risker ser du med att använda tävlingar i undervisning? 
 
Svar: 
Även denna fråga krävde svar i textform. Nedan redovisas ett axplock av svaren. Alla svar 
finns att tillgå i bilagorna. 
 

• Bygger inte upp självkänsla för svaga elever 
• Alla tycker inte om att tävla 
• Tävlingar motiverar flickor i mindre utsträckning än pojkar 
• Att jag inte ”ser” de svagare eleverna 
• En del som inte tror att de kan vinna ger upp för tidigt 
• Ytterligare bekräftelse på att man inte kan för vissa 
• De svagare eleverna vill oftast inte deltaga 
• Kunskap är komplext och man kan inte bryta ned mer än vissa delar till 

”tävlingsmoment”, man måste vara medveten om det så att inte eleverna får fel intryck 
av vad kunskap är 

• Det får inte bara premiera snabbtänkthet och ”intelligens” 
• Man blir ovänner. Dålig stämning, två läger om det är lag 
• Risker om tävlingar används för ofta och att eleverna kräver morötter för att prestera 
• Är det på allvar blir det en dödsfälla som tar knäcken på elever som misslyckas 
• Jag får motivera varför vi inte tävlar oftare 

 
 
Fråga 4: 
Har skolan/klassen någon gång deltagit i en större matematiktävling? 
 
Svar: 
21 (55%) stycken svarade Nej. 17 (45%) stycken svarade Ja. En person valde att inte svara på 
denna fråga. 
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Fråga 5: 
Skulle du kunna tänka dig att använda tävlingar i din undervisning? 
 
Svar: 
31 stycken, det vill säga 79.5%, svarade Ja. 8 stycken, det vill säga 20.5%, svarade Nej.  
 
 
 
Elevenkäten 
 
Elevenkäten genomfördes med elever på en gymnasieskola i södra Stockholm. De flesta gick 
på det naturvetenskapliga programmet. 37 stycken elever svarade. 
 
Fråga 1: 
Vilket betyg skulle du sätta på dig själv i ämnet matematik i allmänhet? 
 
3 (8.1%) elever svarade IG, 14 (37.8%) elever svarade G, 17 (45.9) elever svarade VG och 3 
(8.1%) elever svarade MVG. 
 
 
Fråga 2: 
Vilket betyg skulle du vilja kunna sätta på dig själv i ämnet matematik i allmänhet? 
 
0 elever svarade IG, 2 (5.4%) elever svarade G, 18 (48.6%) elever svarade VG och 17 
(45.9%) elever svarade MVG. 
 
 
Fråga 3: 
Hur väl passar skolans matematikundervisning dig? 
 
5 (14%) svarade dåligt, 9 (25%) elever svarade godkänt, 17 (47%) elever svarade bra och 5 
(14%) elever svarade mycket bra. En elev svarade inte på denna fråga. 
 
 
Fråga 4: 
Är du nyfiken på att se vad andra människor/vänner gör? Exempelvis via blogg, Facebook 
etc? 
 
1 (3%) elev svarade inte alls, 3 (8%) elever svarade sällan, 16 (44%) elever svarade ofta och 
16 (44%) elever svarade att de alltid är nyfikna på vad andra människor eller människor gör. 
En elev svarade inte på denna fråga. 
 
 
Fråga 5: 
Tycker du om att tävla och spela? 
 
1 (3%) elev svarade ”inte alls”, 2 (6%) elever svarade ”sällan”, 14 (39%) elever svarade 
”ofta” och 19 (53%) elever svarade ”alltid”. En elev svarade inte på denna fråga. 
 



  42 

Fråga 6: 
Är du nyfiken på vad dina kompisar kan i skolan samt vilka betyg de har? 
 
0 elever svarade ”inte alls”, 3 (8%) elever svarade ”sällan”, 21 (58%) elever svarade ”ofta” 
och 12 (33%) elever svarade ”alltid”. En elev svarade inte på denna fråga. 
 
 
Fråga 7: 
Skulle det vara roligt att tävla med din kunskap i olika skolämnen? 
 
3 (8%) elever svarade ”inte alls”, 13 (36%) elever svarade ”sällan”, 15 (42%) svarade ”ofta” 
och 5 (14%) elever svarade ”alltid”. En elev svarade inte på denna fråga. 
 
 
Fråga 8: 
Brukar du ofta plugga för att få bättre resultat än en vän eller annan person på till exempel ett 
prov? 
 
4 (11%) elever svarade ”aldrig”, 16 (44%) svarade ”sällan”, 14 (39%) elever svarade ”ofta” 
och 2 (6%) elever svarade ”alltid”. En elev svarade inte på denna fråga. 
 
 
Fråga 9: 
Hur ofta idrottar du, tävlar du eller spelar spel/datorspel? 
 
0 elever svarade ”inte alls”, 4 (11%) elever svarade ”sällan”, 9 (25%) elever svarade ”ofta” 
och 23 (64%) elever svarade ”alltid”. En elev svarade inte på denna fråga. 
 
 
Fråga 10: 
Skulle du vara intresserad av att vara med i nätbaserad tävling i matematik och 
problemlösning och tävla mot vänner och elever från hela landet? 
 
27 (73%) elever svarade ”Ja” och 10 (27%) elever svarade ”Nej”. 
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Utvärdering av min tävling 
 
Eftersom jag vid tävlingsstart inte visste hur många elever som skulle deltaga redovisar jag 
här omkringliggande fakta vad gäller antal deltagare samt några av deras för studien relevanta 
egenskaper. 
 
Efter avslutad tävlingsomgång kan jag summera antalet aktiva deltagare till totalt två stycken. 
Vid tävlingsstart var betydligt fler personer intresserade varav några var mer eller mindre 
muntligt anmälda. Sedan sidans uppkomst har den besökts över 500 gånger enligt mitt 
Bloggerkontos statistikhjälpmedel. 
 
Deltagarna har varit en kille och en tjej från en gymnasieskola i Kristianstad. De har varit 
mycket aktiva och ambitiösa. Den ena har löst alla uppladdade problem och den andra har löst 
fyra av fem problem.  
 
Tjejen är en förstaårselev från det naturvetenskapliga programmet som just nu läser 
matematik B i normal studietakt. Hon har med sig ett VG från matematik A och tror sig just 
nu ligga på ungefär samma nivå i matematik B. 
 
Killen är en förstaårselev från teknikprogrammet som just nu läser matematik B i normal 
studietakt. Han har uppnått mycket goda studieresultat i matematik och förväntar sig få ett 
MVG i matematik B. 
 
 
 
Vilka svar har inkommit? 
 
Under denna rubrik har jag samlat några av de svar som de deltagande personerna har skickat 
in som lösningsförslag. Dessa har jag valt ut för att visa upp hur svaren ser ut samt elevernas 
engagemang i tävlingen. 
 
Problem 1 
Lösning 1: 
 
Min lösning:  
Först får man tänka på att ett helt varv är 360 grader. 
 
Minutvisaren: 360/60 (därför att det går 60 minuter på en timme, som är ett varv för minutvisaren) = 
minutvisaren rör sig 6 grader per minut 
2 minuter blir därför --> 2 x 6 = 12 grader 
Svar: Minutvisaren rör sig 12 grader på 2 minuter. 
 
Timvisaren: Först räknade jag ut hur många grader den rör sig på en timme --> 360/12 (därför att det 
går 12 timmar på ett varv för timvisaren) = timvisaren rör sig 30 grader per timme 
Sen räknade jag ut hur mycket timvisaren rörde sig på en minut --> 30/60 (därför att det går 60 minuter 
på en timme) = timvisaren rör sig 0,5 grader per minut 
Så för 12 minuter rör den sig --> 12 x 0,5 = 6 grader 
Svar: Timvisaren rör sig 6 grader på 12 minuter 
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Lösning 2: 
 
Här är min lösning på Problem 1. 
Minutvisaren:  
När minutvisaren har gått 2 minuter har den gått 2/60 varv eftersom det ju är 60 minuter på ett varv (2 
av 60). 2/60 kan sedan förkortas till 1/30 varv. 
Eftersom ett helt varv är 360 grader multiplicerar man 1/30 med 360. Det blir då 1/30*360=12 grader. 
Minutvisaren har alltså vridit sig 12 grader på 2 minuter. 
  
Timvisaren: 
Timvisaren går ett varv på 12 timmar. 12 timmar är 720 minuter. (12*60 minuter =720 minuter) Ett varv 
är 720 minuter för timvisaren. 
  
Då timvisaren har gått 12 minuter har den alltså gått 12/720 varv. Räknar man om det i grader blir det 
12/720*360=6 grader. På 12 minuter har timvisaren vridit sig 6 grader. 
 
 
Problem 2 
Lösning 1: 
 

Min lösning: Jag testade att söka på olika tal och kom fram till att 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 10 ger flest resultat 
(ungefär 25270000000 resultat var). 20 gav också väldigt många resultat, ungefär 20960000000 
stycken. 
 
 
Problem 3 
Lösning 1: 
 
Min lösning:  
 
När jag skriver en bokstav med en 2:a efteråt, ex. v2, så menar jag upphöjt till två (i detta exempel 
hastigheten upphöjt till två).  
x = multiplikation tecken 
 
v = utgångshastigheten (m/s) 
v0 = hastigheten då bollen vänder i luften (0 m/s) 
g = tyngdaccelerationen (9,82 m/s2) 
a = acceleration 
m = massa (kg) 
E = rörelseenergi 
W = arbete 
t = tid (s) 
h = höjd (m) 
 
formler:   W = mgh,     E = mv2/2,      v = v0 + at 
 
Jag tänker mig att man kastar upp en tennisboll så att den kommer i ungefär samma höjd som 
flaggstången, och att man tar tiden på hur lång tid det tar för den att kastas upp och landa igen. 
För att kunna förklara bättre så valde jag en exempeltid, 2 sekunder, även om det kanske är lite 
orimligt..   Jag bortser även från luftmotståndet i min beräkning och jag räknar med att accelerationen är 
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konstant. 
Har förresten också ritat en bild som gör det lite tydligare ^^ 
 
Eftersom att jag räknar det som att det tog 2 sekunder för bollen att kastas upp och landa igen, så 
räknar jag med att det tar ungefär 1 sekund för den att kastas upp och 1 sekund för att ramla ner 
(väldigt dåliga värden, jag vet ^^') 
 
sedan för att kunna räkna ut ungefärlig höjd så använde jag --> mgh = mv2/2              Den "formeln" 
använder jag därför att --> E = mv2/2 och W = mgh ....(Arbetet görs om till rörelseenergi), därför blir det 
mgh = mv2/2 
 
eftersom att det är 'm' i både vänster och höger led, så kan man strunta i massan, då blir det --> gh = 
v2/2 
 
men vi behöver fortfarande veta utgångshastigheten för att kunna räkna ut höjden, så därför använde 
jag också formeln --> v = v0 + at    (a = g) 
v = v0 + at ---> v = 0 m/s + 9,82 m/s x 1 sekund  =  9,82 m/s (v = 9,82 m/s) 
 
nu när vi har utgångshastigheten kan vi fortsätta med den tidigare formeln (gh = v2/2) --> h = v2/2g --> 
h = (9,82 m/s)2 / 2 x 9,82 m/s = 96,43/19,64    = 4,91 meter 
 
 
Att en flaggstång skulle vara ca 5 meter i höjd verkar inte så troligt, men som sagt så var det bara 
exempel, har inte testat på riktigt :) 
Förlåt att formlerna nog blev röriga, jag vet inte hur man skriver upphöjt till i hotmail.. 
 
 
Lösning 2: 
 

Hej! 
  
Här är min lösning på Problem 3. 
  
Med den energi jag får av att äta upp bananerna klättrar jag upp till flaggstångens topp. Därifrån släpper 
jag bollen och mäter med tidtagaruret hur lång tid det tar innan bollen slår i marken. Låt oss säga att 
detta tar 2 sekunder. 
  
För att räkna ut flaggstångens höjd använder jag mig av formeln 
 

 
 
 
Problem 4 
Lösning: 
 
Min lösning: För att räkna ut en triangels area, så används formeln --> a = bh/2, vilket är basen x höjden 
och sedan / 2 
 
i detta fall blir bh/2 = 40 cm2, alltså --> bh = 80 
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sedan, för att få fram vad höjden är gjorde jag det till en egen ekvation ---> X x (X + 2) = 80 
X är då basen och (X + 2) är höjden, som är 2 cm längre än basen. 
 
X x (X + 2) = X2 + 2X                                                                   (X2 = X upphöjt till 2) 
 
Sedan, för att få veta vad X är, så använde jag en annan formel --> X = -p/2  + -  roten ur((p/2)2 - q), 
men för att denna formel ska gälla måste jag göra om X2 + 2X = 80 så att X2 + pX + q = 0 stämmer --->  
X2 + 2X +(-80) = 0 ---> X2 + 2X - 80 = 0   (jag har flyttat 80 till vänster led)  
 
nu kan vi sätta in det i den andra formeln --> X = -p/2  + -   roten ur ((p/2)2 - q)  =  -2/2  + -  roten 
ur((2/2)2 - (-80))   =  -1  + -  roten ur(1 + 80)  =  -1   +  -   9 
 
X = 8 eller -10 
 
Jag rörde till det lite där kanske, men jag hoppas du förstår hur jag tänkt, svårt när jag inte kan skriva 
roten ur tecknet m.m... Jag fick alltså fram att triangelns höjd alltså kan vara -10 eller 8 (bh/2 stämmer i 
båda fall), men höjden kan ju inte vara negativ, så svaret är 8 cm. 
 
 
Problem 5 
Lösning 1: 
 
Min lösning: Tog ganska lång tid för mig att förstå vad du menade här, men jag kom iallafall fram till en 
lite mer komplicerad lösning :) 
 
1. Man fyller först den största hinken så att den blir full (9 liter), sedan häller du över vatten från den till 
den mindre hinken så att den blir full (4 liter) och så ska det vara 5 liter kvar i den större hinken (därför 
att    9-4 = 5). 
2. Sedan häller du ut det vattnet som finns i den mindre hinken, t.ex. på marken, så att den är tom igen.  
3. Häll nu över vattnet från den största hinken till den mindre igen, så att den mindre hinken innehåller 4 
liter och den större 1 liter (därför att 5-4 = 1). 
4. Nu ska du tömma den mindre hinken på vatten igen så att du nu har 0 liter i den mindre och 1 liter i 
den större. Häll sedan över litern från den största hinken till den mindre så att den största hinken är tom 
och den mindre innehåller 1 liter. 
5. Nu, till sist, ska du fylla den största hinken så att den blir full igen (9 liter) och sedan hälla över vatten 
från den till den mindre hinken så att den blir full (4 liter). Nu ska du ha 4 liter i den mindre hinken och 6 
liter i den större (därför att den mindre redan hade en liter och då rymdes bara 3 liter till, 9-3 = 6). 
 
 
Lösning 2: 
 
Hej! 
  
Så här löser jag Problem 5: 
  
Siffran längst ner i bägaren visar hur många liter vatten som finns i den. Siffran längst upp visar hur 
många fler liter som får plats i den innan den är full. 
Pilen mellan bägarna visar vilken bägare som hälls över i en annan. 
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Om bägaren töms utan att vattnet däri hälls över i en annan bägare markeras detta med ett x längst ner 
bredvid bägaren. Om bägaren fylls med vatten som inte kommer från en annan bägare markeras detta 
med ett o längst ner bredvid bägaren. 
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Deltagarnas röster om tävlingen 
 
Denna del har framtagits med hjälp av intervjuer via e-post. Detta har gjorts på grund av 
deltagarnas geografiska avstånd till min arbetsplats. 
 
Frågorna har varit av översiktlig karaktär och berört tävlingens olika grunder såsom 
hemsidans utseende och eventuella förbättringar. Dessa frågor var: 
 

• Vad har du tyckt om tävlingen? 
• Vad har varit bra? 
• Vad har varit mindre bra? 
• Något du velat göra mer i tävlingen? 
• Är det något som har saknats? 

 
 
Den ena deltagaren har generellt sett tyckt bra om tävlingen. Hemsidan var snygg och 
problemen var inte alltför jobbiga att lösa. Det hade dock gärna fått vara fler problem i 
tävlingen men det gjorde denne inget att det blev aningen färre. Dessutom hade denne gärna 
sett att det funnits mer information kring problemen, med hjälp av bland annat videofilm eller 
annat medium. Ett av problemen, problem nummer fem, var för denne svårt att förstå med 
hjälp av enbart text. Detta gjorde dock inte personen så mycket. Det roligaste var att få 
användning för sina matematikkunskaper, även utanför skolan. 
 
Den andra deltagaren tyckte det var mycket roligt att någon tagit initiativ att anordna en 
liknande aktivitet inom matematik. Det som personen gärna hade sett var fler problem av 
olika svårighetsgrad och utformning. Dessutom hade hemsidan gärna fått uppdateras lite 
oftare. Poängställning, slutresultat och prisutdelning är två områden som är intressanta att få 
se löpande information om anser personen. 
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Analys 
 
Analys av andra tävlingar 
 
Av min kartläggning att döma finns det ett stort utbud av diverse olika tävlingar, både digitala 
och fysiska. Innehållet skiljer sig åt i de flesta av dessa, både vad gäller svårighetsgrad samt 
matematiskt innehåll och presentationsform. Gemensamt för de flesta av de fysiska 
tävlingarna är att de ges korta perioder på året vilka dessutom kräver förberedande 
engagemang från skolpersonal och ledning. Gemensamt för de digitala tävlingarna är dess 
tidsoberoende, de finns tillgängliga i stort sett hela tiden. 
 
De högsta svårighetsnivåerna återfinns i de fysiska tävlingsformerna där Skolornas 
Matematiktävling samt Matematikolympiaden ligger i framkant. Även de efterliggande 
tävlingarna Baltic Way och NMC, till vilka Skolornas Matematiktävling är ett kval, ligger 
högt upp vad gäller matematisk nivå. Problemen presenteras på liknande sätt, i pappersform 
med text och figurer, i alla nyss nämnda tävlingar och stort fokus ligger på korandet av en 
vinnare. Alla dessa kan därför klassificeras som riktiga tävlingar. 
 
De övriga två fysiska tävlingarna, Kängurutävlingen som storleksmässigt är minst lika stor 
som Skolornas Matematiktävling och Tournament of Towns, är mindre fokuserade på att kora 
elit ur en specifik målgrupp. Dessa är istället av mer nöjesmässig karaktär. Kängurutävlingen 
är dock mer vinnarpresenterande än Tournament of Towns då det finns en central hemsida 
med topplista där deltagarnas resultat presenteras. Problemen som presenteras i båda dessa 
tävlingar är mindre komplexa än de som ges i exempelvis Skolornas Matematiktävling men 
provar ändå en stor del av grundskolematematikens innehåll. 
 
Vad gäller de digitala spelen och tävlingarna är en av de större gemensamma faktorerna att 
man ofta spelar ensam och med sig själv som främsta motståndare. I spelet som återfinns på 
Matteboken.se finns dock en topplista som uppdateras automatiskt men då frågorna, av 
flervalskaraktär, i spelet är desamma och därmed upprepas vid varje körning är denna 
topplista inte längre en överskådlig presentation av deltagarnas matematikkunskaper utan 
visar istället vem som är snabbast från start till mål. Detsamma gäller till viss del 
MonkeyBalance som har en ständigt uppdaterad topplista med de bästa prestationerna. Denna 
tävling går ut på att väga siffror jämt vilket efter en längre speltid blir upprepande då 
storleken på siffrorna är begränsad och som därmed innebär att de återkommer. I grund och 
botten blir även detta till slut ett spel som till stor del prövar deltagarens snabbhet och 
förmåga att återminnas. Spelet prövar ett enskilt matematiskt område och nyttjar till största 
delen datorns animerings- och presentationsförmåga. 
 
Oxie.com är precis som MonkeyBalance och Matteboken.se ett spel som till stor del går ut på 
att lösa uppgifterna på tid. Då det enbart är faktafrågor som återkommer är förmågan att 
återminnas precis som ovan en betydande egenskap. Skillnaden är dock att detta spel inte 
enbart handlar om matematik och problemlösning. Då deltagarna får skapa egna frågor är 
ämnesområdena vida och varierande. Gissningsvis är den största delen av frågorna av 
ickematematisk karaktär. Att spelet är populärt är dock helt klart. Tävlingen går tydligt ut på 
att man skall utmana varandras kunskaper. Det finns flera olika topplistor och problemen 
presenteras i textform. 
 
Sett till de mer avancerade digitala matematikspelen, som var mycket svåra att finna, är den 
gemensamma nämnaren att de alla är av mer personlig karaktär och enbart tränar den egna 
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förmågan. Svärdh (2007) utvecklade i sin rapport med fokus på matematisk spelutveckling 
två spel som hade personlig topplista och ett med möjlighet att möta en vän utan någon 
möjlighet att spara eller visa upp resultat. Spelen prövar enbart enskilda matematiska moment 
presenterade med hjälp av några av de möjligheter som det digitala mediet innehåller, i form 
av bland annat en kanon. 
 
Sett till genomgången av de olika spelen går det att se ett tomrum mellan dem där det 
finns plats för en ny typ av matematisk tävlingsform som nyttjar det bästa av de två 
olika tävlingsvärldarna.  
 
Den fysiska formen är den som når de absolut högsta nivåerna inom matematik och 
problemlösning vilket bland annat Matematikolympiaden är ett bevis på. Dessutom engagerar 
dessa tävlingar skolorna i hög utsträckning vilket bör påvisa deras kvalitet. Problemet med 
dessa fysiska tävlingar är att de just är fysiska vilket kräver engagemang samt tid och resurser 
från både personal och ledning. Deltagare skall förflyttas över långa sträckor vilket självklart 
påverkar både närliggande verksamheter och miljö och då tävlingarna ofta ges korta enskilda 
perioder på året kan man gissa att de därmed får stort företräde jämfört med andra aktiviteter. 
 
Sett till de fysiska tävlingarna överlag verkar en av anledningarna till det starka engagemanget 
vara seriositeten och den breda konkurrensen. Då så många aktörer, såsom skola och 
matematiska institutioner, är inblandade med gissningsvis en hel del nedlagda resurser blir 
tävlingen mycket stor. Dessutom blir den på grund av detta mycket prestigefull. När fler 
personer följer tävlingen är det fler som ser en när man vinner den. Möjligheten att vinna 
något större, inför ögonen på många personer, verkar därmed vara ett bra koncept för att locka 
deltagare och engagemang. Denna slutsats bör man kunna dra eftersom dessa fysiska 
tävlingars problem och lösningsförfaranden inte skiljer sig nämnvärt från den vanliga 
problemlösningen i skolan, bortsett från den extremt höga nivån.  
 
Detta går även att urskönja i de digitala tävlingarna om man ser populariteten som en variabel 
beroende av möjligheter att tävla och visa upp sina resultat för andra. Både MonkeyBalance 
och Matteboken.se är i grund och botten oerhört enkla spel som enbart prövar smala områden 
i matematiken. Båda dessa har topplistor vilka under min aktiva tid på sidorna uppdaterades 
flera gånger med nya deltagarresultat. En topplista och en tydlig bild av att det är tävling som 
utövas är även ett utmärkande drag på Oxie.com som i min sökning efter digitala 
matematikspel var det mest populära. Då tävlingsformerna i sig i alla dessa tre tävlingar är 
oerhört enkla med enkelt presenterade frågor som prövar deltagarens förmåga att återminnas 
anser jag det tydligt att se hur topplista samt tävlingsinriktning påverkar människors 
engagemang. De mer avancerade digitala spelen, se Svärdhs (2007), är inte av samma typ och 
har inte heller nått något genomslag. Att sitta och skjuta ned primtal med sig själv verkar med 
avseende på denna genomgång inte dagens ungdomar finna intressant eller roligt. 
 
 
Analys av mitt material 
 
Detta kapitel är tänkt att komplettera det ovanstående med en helhetsbild av hur 
undervisningen bör se ut och utvecklas på en grundläggande nivå. Mina teorikapitel utgår 
ifrån en klassisk analysmodell med ett problem, i mitt fall matematikundervisningen, som 
bryts ned till orsaker och konsekvenser. Nedanstående text är tänkt att sluta denna cirkel med 
en presentation av tänkbara åtgärder i den mån det berör mina problem. 
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Det börjar med en kort genomgång av de olika pedagogikförfattarnas åsikter och kan därmed 
ses som ett svar eller en lösning på de problem som de olika teoretikerna tar upp. 
Genomgången fortsätter sedan med en analys av de svar jag fått in från 
enkätundersökningarna, både från lärare och från elever, samt utvärderingen från tävlingen. 
Avslutningsvis redogör jag för min hypotes med tävling som drivkraft i jämförelse med dessa 
resultat. 
 
 
Analys av teori och enkät 
 
Detta börjar egentligen redan på 1500- talet då Commenius belyste vikten av undervisning i 
en autentisk miljö vilket sedan Rousseau fäste vid vikten av lek och användandet av flera 
sinnen vid inlärning. Pestalozzi menade sedan här att man med hjälp av huvud, hjärta och 
hand skulle beröra det ämne man ville tillgodogöra sig (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 
 
Sett till de tidigare orsakerna går det att utröna en ganska tydlig trend vad gäller utformning 
av innehåll och metodval för undervisning. Löwings (2006) resonemang kring den 
individualiserade matematikundervisningen efter de självinstruerande läromedlen baseras till 
stor del på vad hon tidigare kallar för MAKIS. Bristen, enligt henne, med denna metod är att 
man lätt tappar fokus på det innehållsliga i ämnet och genom detta därmed motverkar 
framgångsrika prestationer. Personligen skulle jag här även vilja lägga till ett O för omväxling 
och omkasta bokstavsordningen till det snyggare och mer talande MOSAIK. Jag tackar min 
handledare Åke Lundin för detta. 
 
Vad man istället måste göra är alltså att med dessa ledord rikta större fokus mot det som 
faktiskt skall läras ut och inte enbart mot olika arbetsformer och metoder. Detta innehållsliga, 
i form av litteratur och andra undervisande medier, måste sedan, om man ser till Deweys 
(1972) kritik mot dagens läromedel, utformas på ett sätt som eleverna känner igen sig med 
och som inte går i konflikt med deras naturliga ämnen och ämnesindelningar. Läromedlen och 
stoffet måste verklighetsanpassas med situationer som eleverna ser som naturliga i sin vardag 
utanför skolan och måste därmed följa efter och inte föregå dessa.  
 
Enligt i stort sett alla de tidigare nämnda teoretikerna måste allt som har med undervisning 
och elevers inlärning att göra individanpassas och utvecklas i samspråk med dessa användare. 
Vi skall utnyttja de naturliga motivationerna och förstärkningarna som finns och redan 
fungerar utanför skolan och utgå från dessa för att, som Dewey (1972) menar, sakta men 
säkert differentiera oss bort från ungdomarnas omedvetna handlingar. Skinner (1968) vill se 
fler naturliga förstärkningar i skolan vilket därmed innebär att de arrangerade, och för 
eleverna konstgjorda, arbetssätten kan undvikas och avvecklas. Gärdenfors (2010) är inne på 
samma spår då han menar att vi måste utgå från de inre motivationerna som eleverna har och 
drar paralleller till elevers datorvanor och fritidsintressen. Han menar med detta att 
utvecklingen skall grundas på dessa aspekter och att man absolut inte kan fortsätta med en 
skola fylld av utbildning färgad av tidigare traditioner och tidigare fritidsintressen. 
 
Gulliksen et al (2002) menar att användbara system utvecklas precis enligt principen som 
bland andra Gärdenfors (2010) nämner ovan. Man måste ta hänsyn till ungdomarna då de är 
de faktiska användarna av systemen, det vill säga undervisningen (Gulliksen et al, 2002). 
Självklart skall man sedan inte enbart se till dessa då lärare har en stor del i användningen 
eftersom det är de som skall applicera systemen på eleverna. Inställningen måste dock vara att 
eleverna går först och i det fallet detta händer är datorspel och tävlingar två oerhört starka 
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områden då de dominerar sysselsättningarna eleverna har utanför skolans verksamhet. Hur 
detta sedan tillämpas är upp till utvecklarna. Min genomgång av taxonomier och 
problempresentationer visar på en oerhörd mångfald vad gäller utvecklingen av de ingående 
uppgifterna och tävlingen som verksamhet. 
 
Detta ses tydligt i min enkätundersökning riktad mot lärarna. Ganska precis tre av fyra lärare 
har någon gång använt tävlingsformen i sin undervisning och av svaren att döma har 
tävlingsformerna varit mycket varierande. Några av kommentarerna har varit att det fungerar 
jättebra samt att det främst är motiverade elever som vill testa sina kunskaper. En del av 
frågeställningen, för vilka elever som tävlingar kan fungera, har därmed fått ett ganska tydligt 
svar. Tävlingar verkar med avseende på mina resultat inte vara något för de svagare eleverna, 
det är enbart de redan motiverade eller högpresterande eleverna som nappar på dessa typer av 
aktiviteter. Av enkäten att döma är dessutom inställningen överlag mycket god till tävlingar 
som extra morötter i undervisande verksamheter. 
 
Resultatet av elevenkäten visar även den att det är de motiverade eleverna med högre betyg 
som intresseras av att tävla och mäta kunskaper med andra elever. Av de 20 som anser sig 
ligga på en hög betygsnivå, alltså VG eller MVG, var i stort sett alla intresserade av att 
deltaga i en matematisk tävling. De resterande intresserade hämtas gissningsvis från den spel- 
och idrottsintresserade gruppen som utgör nära 90% av de tillfrågade eleverna. 
 
Vad gäller de svagare eleverna är det intressant att se över vilka aspekter som inte passar 
denna grupps förutsättningar. Av resultaten från enkäterna att döma verkar det rimligt att anta 
att det är just uppvisandet av vad man kan, främst i jämförelse med andra, som bromsar och 
skrämmer dessa individer. Med detta sagt kan man rimligen anta att bland annat Svärdhs 
(2007) primtalskanon där man tävlar mot sig själv, med möjlighet till personlig topplista, är 
ett adekvat alternativ. Detta anser även Åke Lundin (Personlig kommunikation, 2011). 
Genom detta bör man därmed bättre anpassa verksamheten till de spelintresserade, vilka av 
rapporterna att döma är oerhört många, men som brister i ämneskunskaperna. 
 
Vad gäller motivationen att plugga verkar en bidragande orsak var att prestera bättre än andra 
skolkamrater. Nästan varannan elev utnyttjar detta som drivkraft vid sina studier. Vad man 
dock inte får glömma här är att hälften av eleverna inte utnyttjar denna morot vilket får anses 
vara glädjande då många studerar av mer individuella skäl. 
 
Nyfikenheten överlag på vad andra människor gör och presterar, vilket innefattar vilka betyg 
kamraterna erhåller, är något som är oerhört intressant för min gymnasiegrupp. Detta är 
rimligt att tolka som en bidragande orsak till varför tävling som motivation att studera utgör 
en så stor del av de angivna drivkrafterna hos eleverna. Denna nyfikenhet anser jag även vara 
en bidragande orsak till framgången för tävlingar med topplistor och online-möjligheter. 
Eleverna är nyfikna på varandra och vill därmed ha möjlighet att mäta sig själva med de 
andra. Om denna möjlighet finns är det goda chanser att tävlingen eller spelet får deltagare. 
. 
 
 
Analys av min tävling 
 
Vad gäller min tävling sett till de redan befintliga varianterna så var utgångspunkten för dess 
design att fylla det tomrum mellan de fysiska tävlingarna och de digitala spelen som beskrevs 
under rubriken Analys av andra tävlingar. De fysiska tävlingarna är mer komplexa men 
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dessvärre svåråtkomliga medan de digitala varianterna är mer tillgängliga men också betydligt 
mindre komplexa vad gäller exempelvis problem och matematiskt innehåll. 
 
Min tävling är ett resultat av en användarcentrerad inställning där jag utgått från användarnas, 
det vill säga elevernas, tillvaro enligt Gullikens et al (2002) syn på utvecklingen av 
användbara system och hjälpmedel. Detta har gjorts med hjälp av bland annat rapporter om 
elevers fritidsvanor och engagerande aktiviteter utanför skoltid. Enligt bland annat rapporten 
Ungar och Medier (Persson, 2006) har en internetanvändningen här en stor plats som 
dessutom tenderar att öka. Åkerlund (2008) utvecklar detta till att publicering och 
kommunikation är det som lockar eleverna mest. Kinos (2006) tillägger även datorspel bland 
dessa aktiviteter. 
 
Tanken är att min tävling skall utnyttja dessa faktorer för att på så sätt få den 
användaranpassad efter elevernas behov och vanor. Det är en digital variant av exempelvis 
Skolornas Matematiktävling som hålls ofta, oberoende av geografisk plats, och där problemen 
kan presenteras på nya sätt, jämfört med de fysiska tävlingarnas text- och bildfrågor. Detta 
genom att nyttja det digitala mediets kraft och möjligheter vad gäller både 
presentationsmöjligheter samt ständiga tillgänglighet. Skolornas matematiktävling fungerar 
precis som den är men, anser jag, bör kunna utnyttjas ännu mer genom exempelvis i det här 
fallet digitalisering då vi idag lever i ett kommunikationssamhälle oberoende av geografisk 
närhet. I grund och botten är min tävlingsidé mycket enkel då mycket av det jag använder 
redan finns och används i andra sammanhang. Resultatet av mitt arbete har dock visat att det 
finns ett tomrum mellan dessa olika områden vilket jag med denna tävling hoppas vara med 
att fylla.  
 
Vad gäller utslaget av min tävling visar det sig, precis som resultatet av både lärar- och 
elevenkäten redan visat, att det är de redan motiverade och starka eleverna som motiveras att 
deltaga i denna typ av aktivitet. Utskicket, som inte var speciellt omfattande eller brett spridet, 
av tävlingen inbjöd alla gymnasieelever att deltaga. De som sedan sökte sig till mig och ville 
deltaga utgör en speciell grupp som i det här fallet ganska klart utgörs av matematiskt starkare 
och mer motiverade elever. Då lärarenkäten tydligt slår fast att det är dessa elever som nappar 
på dessa verksamheter bör resultatet kunna anses som mycket trovärdigt. Detta är dessutom 
intressant att undersöka vidare vid sökandet efter svar på frågan om hur man motiverar de 
redan motiverade och kunniga eleverna. 
 
Utvärderingen av min tävling visade att det främst bland dessa elever verkar finnas en 
efterfrågan på denna typ av aktivitet. Detta visar även genomgången av de redan befintliga 
tävlingarna då det finns ett hålrum mellan de fysiska och de digitala. Av de tidigare 
resonemangen att döma är dragningskraften ett resultat av möjligheten att mäta sig med andra 
och sedan visa upp sina resultat. Detta tillsammans med en seriös aktör som står bakom 
tävlingen, vilket är fallet i de fysiska tävlingarna och även i mitt fall med KTH, anser jag vara 
ett mycket lyckat koncept för framgång. Av utvärderingen med mina deltagare att döma skall 
systemet vara snabbt med ständiga uppdateringar av topplistor och problem samt snabb 
feedback på lösningarna vilket många av de populära digitala spelen såsom Oxie.com 
erbjuder. Denna sista önskan får dock, med tanke på lärarenkäten, diskuteras vidare då man 
inte skall premiera snabbtänkthet eller förmåga att återminnas i skolan. Utbildningen skall 
leda till analytisk förmåga och förstående. Då måste även problemen följa därefter.
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Diskussion 
 
Under denna rubrik samlar jag några av de insikter jag erhållit genom arbetet med detta 
projekt. Jag hoppas dessutom att de svarar på några av de funderingar man som läsare kan ha 
efter ett ha läst denna rapport. Jag inleder med kritik mot mitt val av metod samt vilka 
aspekter som kan tänkas ha påverkat mitt resultat. Jag fortsätter sedan med diskussion kring 
mitt val av teori och hypotes. Avslutningsvis föreslår jag nya områden och frågor, som detta 
arbete givit upphov till, att undersöka och arbeta vidare med. 
 
 
 
Metodkritik 
 
I inledningen av mitt teoristycke förklarade jag kort varför just mina utvalda teoretiker och 
författare är med i arbetet. Självklart finns det betydligt fler att välja bland men då många av 
dessa utvalda har upptagit en stor del av våra pedagogikstudier inom olika utbildningsgrunder 
finner jag det intressant att ta med just dessa i mitt arbete. 
 
Vad gäller tävlingen i sig och utformningen av denna kan man ställa sig frågande till varför 
den blev så avskalad och enkel. Med tanke på detta arbetes omfattning fann jag det tillräckligt 
att enbart utveckla en pilottävling eftersom det primära målet med min undersökning var att ta 
reda på hur tävling och spel fungerar som motivationshöjare. Att genomföra en större tävling 
med många deltagare och eventuella sponsorer är ett mycket omfattande arbete som tyvärr 
faller utanför ramen av vad jag anser rimligt att hinna med under liknande arbetens tidsperiod. 
 
Då tävlingen blev avskalad och enkel, och med facit i hand inte uppdaterades med nya 
problem eller poängställningar speciellt ofta, har självklart utvärderingen av denna blivit 
påverkad. Kommentarer angående just dessa problem ges därför mindre fokus i detta arbete. 
Självklart är det dock kommentarer att ta hänsyn till vid en eventuell vidareutveckling av en 
liknande aktivitet.  
 
Vid ett arbete med en större tävling bör man även involvera användarna mer i processen att 
utforma exempelvis hemsidan och tävlingen. Gulliksen et al (2002) menar att dessa skall in 
under hela arbetsgången genom intervjuer, observationer och andra undersökningsmetoder för 
att på så sätt säkerställa att systemet blir användbart. Då jag enbart har gjort en pilot har jag 
därför enbart nöjt med mig rapporter kring elevers fritidsvanor och sedan applicerat detta på 
min undervisningsutformning. Detta tillsammans med en slutlig kortare utvärdering genom e-
postkonversationer bör inte ses som ett bra alternativ för att anpassa system och hjälpmedel. 
Med tanke på min tävlings omfattning fann jag dock detta tillräckligt. 
 
Arbetet med mina frågeställningar har utgått från studier av litteratur, enkäter och kortare 
samtal. I efterhand kan jag känna att det kunde fyllas på med fler djupintervjuer med 
människor involverade i både tävlingar och matematikdidaktik. Min erfarenhet har bidragit 
till relativt djupa analyser av materialet. Dessa kan dock utvecklas betydligt med hjälp av 
andra mer kunniga på området. 
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Skola och teori 
 
Vad man inte får tro vid arbetet med att förbättra delar av undervisningen är att enbart ett steg 
eller en lösning leder fram till en bättre matematikutbildning. Tvärtom så är utbildning något 
mycket komplext. Min ambition med detta arbete var ej att lösa alla problem med hjälp av 
min enskilda lösning. Min ambition var istället att bidra med en del som förhoppningsvis kan 
utgöra en fungerande del i ett betydligt större system. 
 
Skolans system är betydligt mer komplext än att enbart anpassa undervisning, det vill säga 
innehåll och arbetssätt, till elevers fritidsvanor och aktiviteter utanför skoltid. Dessa intressen 
utgör enbart en del av alla de faktorer som påverkar hur ungdomar motiveras och presterar. 
Hemförhållanden och hälsa är två mycket viktiga och avgörande faktorer av alla dessa. Att 
prestation inte enbart bygger på motivation blir i detta sammanhang dessutom ganska 
självklart.  
 
Sett ur ett större perspektiv är en tävling, som ofta är ett resultat när eleverna själva får välja 
aktivitet, eller ett datorspel av denna typ absolut inte en fullständig lösning då det inte enbart 
är matematiskt innehåll som ska undervisas i klassrummet. Demokratiska värderingar och 
samarbetsförmåga är fortfarande minst lika viktiga att förmedla även fast det faktiska ämnet 
är något helt annat. Tanken med skolan är ju att utbilda väl fungerande samhällsmedborgare 
och inte vinstgiriga problemlösare. 
 
Detta arbete inleddes med fokus på de sämre resultaten i matematik och därmed de sämre 
presterande eleverna. Jag försökte finna en koppling från prestation till motivation att lära sig 
och ville genom detta koppla undervisningsutvecklingen, eller i alla fall hjälpmedel i den, till 
elevernas fritidsvanor för att på så sätt göra systemet mer användbart. Nu efteråt, med 
resultatet i hand, har jag inte lyckats göra systemet mer användbart för dessa sämre 
presterande elever. Av lärare, undersökningar och deltagaregenskaper att döma är en tävling 
inte alls en lösning i deras kamp med matematiken. Tvärtom är det de bättre presterande 
eleverna som redan är motiverade att lära sig mer och mäta kunskaper med andra som denna 
typ av aktivitet lämpar sig för.  
 
Med detta i åtanke inser man återigen hur komplext det är med utbildning. De avgörande 
faktorerna är alldeles för många för att det skall räcka med enstaka enkla lösningar.  
 
Sett till min inställning till tävling och spel som motivationshöjare kan man anse att mitt val 
av teoretiskt perspektiv i stor utsträckning angränsar till det behavioristiska. Som ett 
ytterligare underlag för detta finns Skinner med i mitt teoriavsnitt. Vad gäller många av hans 
idéer om förstärkningar och ting som frammanar nästan skadligt beteende, som ofta och även 
av mig anses inhumana, anser jag dock att det i grund och botten är fungerande metoder 
eftersom vi hela tiden behöver någon form av drivkraft för att vilja göra saker. Självklart skall 
man inte dra dem så långt att beteendet blir skadligt eller omänskligt men ibland tror jag att 
det kan vara bra med arrangerade morötter för att i slutändan göra arbetsviljan naturlig för 
eleven. 
 
Mitt val av teoretisk grund hoppas jag dock inte betyder att man utesluter exempelvis den 
sociokulturella inställningen. Jag är en stor förespråkare av samtal och diskussioner som en 
väg fram till ny kunskap. Då skolan även undervisar i demokrati och samarbete är denna typ 
av inställningen dessutom ett måste. Jag anser dock att det finns stort utrymme för dessa typer 
av aktiviteter inom min tävling då flera personer i ett lag är tillåtet.  
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Vad gäller den behavioristiska metoden i form av tävling kan man även ifrågasätta vad som 
händer med de elever som aldrig får vinna eller aldrig lyckas lösa några uppgifter. Med detta 
arbete hoppas jag dock att denna bild blivit lite klarare med tanke på de resultat jag erhållit. 
De elever som lågpresterar eller saknar motivation bör istället lockas att lära med andra 
arbetssätt. 
 
Då jag inledde med de lågpresterande eleverna i matematik som en drivkraft att vilja utveckla 
undervisningen och motivationen att arbeta kan man tycka att resultatet av mitt arbete i 
sammanhanget är mindre lyckat. Detta anser jag dock vara en fara eftersom man då glömmer 
bort de godkända eleverna och de som högpresterar i ämnet matematik. Dagens skola är till 
för alla och i arbetet med en mer individanpassad utbildning är det lika viktigt att de som 
faktiskt fungerar inom matematik motiveras och utmanas för att på så sätt vilja bli bättre. 
Arbetet med bättre utbildningsmöjligheter är lika mycket till för dessa elever. 
 
 
 
Vidareutveckling 
 
En naturlig vidareutveckling är att genomföra en större digital tävling med många deltagare 
från många håll i landet. Ett bra tips vid detta värvningsarbete vore exempelvis att ge 
ungdomar som lockar fler deltagare en bonus eller annan yttre motivation. Det bör även 
involveras sponsorer för att exempelvis få extra resurser att använda i tävlingen. Detta är ett 
bra projekt då det involverar många olika områden såsom marknadsföring och 
systemutveckling men också programmering och områden som digital presentation av bland 
annat problemen. Film- och animeringsproduktion är områden som kan kopplas in vid 
utvecklingen av problemen. Detsamma gäller programmering av till exempel små applets. 
Vid lyckat genomförande är ett naturligt steg i processen att utveckla en telefonapplikation för 
att göra tävlingen än mer tillgänglig. 
 
Det kan även vara intressant att utveckla en annan typ av tävlingsform som innebär att man 
utmanar varandra istället för att prestera lagvis i en större liga. Oxie.com har denna typ av 
tävling vilken är omåttligt populär. Hur det skulle fungera med mer komplexa problem som 
tar mer tid att lösa vore därför intressant att undersöka. 
 
Dessutom vore det intressant att undersöka hur detta kan involveras i skola och 
matematikutbildning. Av mitt arbete att döma är det enbart ett alternativ för de bättre 
presterande eleverna men hur man kan utnyttja en tävling eller ett spel med dessa återstår att 
undersöka vidare.  
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Slutsats 
 
Avsikten med mitt arbete var att bidra med nya arbetsformer och nytt material till 
utvecklingen av digitala hjälpmedel i utbildningssyfte. För att göra detta studerade jag 
användbarhet och tillämpade resultatet på matematikundervisningen i skolan kontra elevernas 
fritidsvanor. Resultatet blev ett system i form av en digital tävling eller ett datorspel om man 
så vill. Målet var i samband med detta därför att kartlägga alla svenska tävlingar och spel 
inom matematik, både fysiska och digitala, och undersöka hur de ser ut och för vilka de 
lämpar sig. Detta kapitel ämnar svara i koncentrerad form på de frågeställningar jag ställde 
upp i början av detta arbete. Dessa är: 
 

• Vad innebär begreppet motivation i skolan och vilken betydelse har det för elevernas 
prestationer? 

• Vilka större matematiska tävlingar och spel erbjuds för elever på gymnasiet? Hur ser 
dessa ut? 

• Hur bör man utforma ett system eller digitalt hjälpmedel för att ungdomar skall ha 
användning för det? 

• Hur skulle ett sådant system eller hjälpmedel kunna se ut och hur skulle detta fungera 
för att få elever att engagera sig i matematik även utanför skoltid? 

o För vilka elever fungerar detta? Hög- eller lågpresterande? 
 
 
Vid sökningen efter definitionen av begreppet motivation i skolan framkom jag till ett 
flernyanserat svar. Man delar ofta in det i inre och yttre motivation. Den yttre hämtas från 
individens omgivning i form av exempelvis betyg och belöningar. Den inre grundar sig 
istället på en individs önskan och förhoppning gällande ett ämne eller uppdrag. Det kan gälla 
exempelvis ett favoritämne. Problemet som mina författare ser är att de naturliga 
drivkrafterna, de som kommer inifrån eleven, saknas i skolan som istället nyttjar de 
arrangerade. De blir då konstgjorda i form av exempelvis betyg. Vad man istället måste göra 
är att finna de naturliga drivkrafterna som finns i elevernas vardag och som motiverar dem att 
exempelvis lära sig ett ämne eller område som inte faller inom ramen för ett skolämne. Det är 
här jag har försökt hämta min inspiration. 
 
Kartläggningen av de olika tävlingarna har visat att det finns ett stort utbud av både fysiska 
och digitala spel och tävlingar. Dessa har på olika sätt behandlat och prövat flera olika 
matematiska innehåll på flera olika nivåer. De fysiska tävlingarna är generellt sett mer 
komplexa än de digitala men ges dessvärre enbart vissa kortare perioder på året medan de 
digitala i stort sett alltid finns tillgängliga. Genomgången av dessa har visat att 
framgångsfaktorerna innefattar topplista och ren tävlingsinriktning. Man vill mäta sina 
kunskaper med andra. Människor är nyfikna på vad de andra kan och uppnår. Detta visar både 
min teorigenomgång och utfallet av min enkätundersökning. Genomgången av tävlingarna har 
dessutom visat att det finns ett tomrum mellan dessa fysiska och digitala spel. Det finns ingen 
digital tävling på samma höga taxonomiska nivå som de fysiska. Omvänt finns det ingen 
fysisk tävling som är lika snabb och tillgänglig som de digitala. Min ambition är därför att 
detta arbete skall ge ett gott underlag för en vidareutveckling av denna typ av aktivitet. 
 
För att göra systemet undervisning så användbart som möjligt är det enligt mina författare 
viktigt att utgå från användarna under hela utvecklingsprocessen. Framtidens skola måste utgå 
från detta synsätt för att i slutet kunna klassificeras som effektivt och tillfredsställande. I det 
här fallet gäller detta för eleverna. Ungdomarnas vardag är fylld av en mängd aktiviteter. 
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Enligt de rapporter jag behandlar i teorigenomgången tenderar dessa aktiviteter att blir mer 
och mer digitala. Ungdomarna kopplar upp sig efter skoltid och kommunicerar och spelar 
med varandra via en mängd olika forum och plattformar. Datorspel är här en av de 
populäraste sysselsättningarna. Detta resultat tillsammans med tomrummet mellan de digitala 
och fysiska tävlingarna ger därför ett tydligt svar vad gäller behovet av ett digitalt spel eller 
tävling på en hög matematisk nivå. 
 
Efter avslutad tävlingsgenomgång visade det sig att resultatet från lärarenkäten stämde med 
de två anmälda deltagarna. Det är de redan motiverade och högpresterande matematikeleverna 
som sporras av att mäta sina kunskaper med andra likasinnade. Enkäten visade att man ofta är 
nyfiken på vad de andra kan samt att viljan att prestera bättre än någon annan ofta är en morot 
vid plugg inför examinationer. Enkäten visade dessutom att elever som presterar sämre och 
saknar motivation inte gynnas av liknande aktiviteter. De tenderar istället att skrämmas av 
detta arbetssätt och bör därför utsättas för annan typ av utbildande verksamhet. 
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Bilaga 1 – Utskick till gymnasieskolor 
 
Hej, 
 
Mitt namn är Peter Hahlin och jag läser just nu min sista termin på programmet Civilingenjör 
& Lärare på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Jag skriver just nu mitt 
examensarbete inom ”teknik och lärande” där jag undersöker hur momentet tävling fungerar 
som motivationshöjare i matematik samt vilka samband det finns mellan motivation och 
prestation. I samband med detta utvecklar jag även en nätbaserad nationell matematiktävling 
för Sveriges alla gymnasieelever som skall ligga till grund för en del av utvärderingen. 
 
Tävlingen kommer pågå i 10 dagar, med start måndagen den 4 april 2011, och det kommer 
finnas fina priser att tävla om. Uppgifterna som skall lösas är av problembaserad karaktär men 
även rena skoluppgifter på varierande nivåer, då vi vill nå både hög- och lågpresterande 
elever, kommer publiceras. Överlag är det dock problem baserade på teorier och matematiska 
idéer från kursen matematik B som vi utgår ifrån men förhoppningen är att de skall upplevas 
nytänkande och spännande av eleverna då de bland annat skall lösas med hjälp av Google och 
publiceras via olika medier som ungdomarna dagligen utnyttjar. 
 
Tanken är främst att detta skall vara en rolig utmaning vid sidan av de vanliga studierna, på 
rasterna eller hemma, men självklart ser vi gärna att detta används som ett spännande 
alternativ till den vanliga undervisningen. På hemsidan kommer det finnas en topplista med 
alla deltagare, med riktiga eller fiktiva namn, och information om klass och skola vilket 
möjliggör en prestigefylld tävling mellan elever, klasser, skolor och städer. Det är därmed ett 
mycket bra tillfälle att visa upp vad klassen gör eller har gjort i matematik under åren. 
Representanter från bland annat KTH och Stockholms Universitet kommer följa tävlingen. 
 
Min förhoppning är att detta presenteras för klassen/klasserna och det vore oerhört tacksamt 
om Ni även motiverade dem att vara med i detta. Allt som behöver göras är egentligen att 
presentera att tävlingen finns, när den startar samt var den finns. Självklart får Ni även lägga 
ned större tid och skapa lag i klasserna om intresse finns. Allt engagemang uppskattas och alla 
elever är välkomna att deltaga! 
 
Adressen till hemsidan är http://playamath.blogspot.com. Där finns det även en reklamfilm 
och ett antal exempelproblem publicerade. 
 
Tävlingen heter playamath 2.0 och utges i samarbete med KTH och Stockholms Universitet. 
Maila mig till phahlin@kth.se eller nå mig på 070 – 291 64 01. Om tid och möjlighet finns 
kommer jag gärna och presenterar detta för eleverna och Er och berättar mer om det. 
 
.    
Tack för Er tid 
 
Med vänliga hälsningar, 
Peter Hahlin 
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Bilaga 2 – mailutskick till gymnasielärare 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Peter Hahlin och jag driver ett projekt på KTH där vi utvecklar en nätbaserad 
matematiktävling som kommer gå av stapeln nästa vecka, 11-18/4. Det är en nationell tävling 
där elever, klasser, skolor och städer kan tävla mot varandra. Matematikuppgifterna är av 
olika slag och på olika svårighetsnivåer men den generella nivån kommer kretsa kring 
matematik B. 
 
I samband med detta genomför vi även ett antal undersökningar i form av enkäter och 
intervjuer för att försöka skapa en bild av lärares och elevers inställningar till 
kunskapstävlingar i skolan.  
 
Min förhoppning är att ni presenterar denna tävling för elever och andra lärare och 
uppmuntrar dem att deltaga. Adressen är http://playamath.blogspot.com där det finns mer info 
gällande projektet. 
 
Dessutom vore jag oerhört tacksam om du ville genomföra en snabb enkätundersökning som 
vi lagt upp på webben. Den tar max två minuter att göra och adressen till den är:  
http://www.surveymesh.se/s/survey/anon?id=d324dcf9-dd1d-4d11-8c17-fbfd0a1aecec  
 
Stort tack för hjälpen! 
Vänligen hör av dig via mail eller 070-291 64 01 om du har några frågor eller andra 
funderingar. 
 
Med vänlig hälsning, 
Peter 
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Bilaga 3 – Utskick av enkät 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Peter Hahlin och jag driver ett projekt på KTH i Stockholm i vilket vi bland 
annat undersöker lärares attityder till tävlingar som motivationshöjare.  
 
I samband med detta genomför vi därför ett antal undersökningar i form av enkäter och 
intervjuer för att försöka skapa en bild av lärares och elevers inställningar till 
kunskapstävlingar i skolan.  
 
Jag vore oerhört tacksam om du som lärare ville genomföra en snabb enkätundersökning som 
vi lagt upp på webben. Den tar max två minuter att göra och adressen till den är:  
http://www.surveymesh.se/s/survey/anon?id=d324dcf9-dd1d-4d11-8c17-fbfd0a1aecec  
 
Stort tack för hjälpen! 
Vänligen hör av dig via mail eller 070-291 64 01 om du har några frågor eller andra 
funderingar. 
 
Med vänlig hälsning, 
Peter
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Bilaga 4: Enkät - elever 
 

1 Undersökning - matematik och tävling (för elever) 
Denna enkät är riktad mot gymnasieelever och utgör en del av en utvärdering från KTH som 
ämnar undersöka elevers attityder till tävling och nätbaserade spel. Den tar max två minuter 
att göra och självklart är du helt anonym. Alla uppgifter sparas och kommer enbart användas 
till detta specifika projekt. Vid frågor, var vänlig kontakta mig på phahlin@kth.se. Stort tack 
för hjälpen! Med vänlig hälsning, Peter. 
 
 
Vilket betyg skulle du sätta på dig själv i ämnet matematik i allmänhet? 
 
MVG VG G IG 
 
 
Vilket betyg skulle du vilja kunna sätta på dig själv i ämnet matematik i allmänhet? 
 
MVG VG G IG 
 
 
Hur väl passar skolans matematikundervisning dig? 
 
Mycket bra Bra Godkänt Dåligt 
 
 
Är du nyfiken på att se vad andra människor gör? Exempelvis via blogg, Facebook etc. 
 
Alltid Ofta Sällan Inte alls 
 
 
Tycker du om att tävla och spela? 
 
Alltid Ofta Sällan Inte alls 
 
 
Är du nyfiken på vad dina kompisar kan i skolan samt vilka betyg de har? 
 
Alltid Ofta Sällan Inte alls 
 
 
Skulle det vara roligt att tävla med din kunskap i olika skolämnen? 
 
Alltid Ofta Sällan Inte alls 
 
 
Brukar du ofta plugga för att få bättre resultat än en vän eller annan person på till 
exempel ett prov? 
 
Alltid Ofta Sällan Inte alls 
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Hur ofta idrottar du, tävlar du eller spelar spel/datorspel? 
 
Alltid Ofta Sällan Inte alls 
 
 
Skulle du vara intresserad av att vara med i en nätbaserad tävling i matematik och 
problemlösning och tävla mot vänner och elever från hela landet? 
 
 Ja  Nej 
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Bilaga 5: Enkät - lärare 
 

Matematik och tävling - lärarnas syn på saken 
Denna enkät är riktad mot lärare och utgör en del av en utvärdering från KTH som ämnar 
undersöka lärares attityder till tävling och nätbaserade spel. Den tar max två minuter att göra 
och självklart är du helt anonym. Alla uppgifter sparas och kommer enbart användas till detta 
specifika projekt. Har du några frågor, var vänlig kontakta phahlin@kth.se Stort tack för 
hjälpen! Med vänlig hälsning, Peter. 
 
Har du någon gång använt en tävling för att motivera elever att arbeta/studera?  
Beskriv gärna varför du valde att använda tävlingsmomentet samt hur det fungerade. 
 
Nej Ja Ja, med beskrivning 
 
 
Vilka fördelar ser du med tävlingar som motivationshöjare? 
 
(Fritextssvar) 
 
 
Vilka risker ser du med att använda tävlingar i undervisning? 
 
(Fritextssvar) 
 
 
Har skolan/klassen någon gång deltagit i en större matematiktävling? 
 
Nej  Ja 
 
 
Skulle du kunna tänka dig att använda tävlingar i din undervisning? 
 
Nej  Ja 
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Bilaga 6 – Resultat Lärarenkät (autogenererad rapport från surveymesh.com) 
 

Attityder till tävling i skolmiljö (lärare) 
Översikt  
Antal påbörjade enkäter 39st 

Antal avslutade enkäter  39st 
 
Har du någon gång använt en tävling för att motivera elever att arbeta/studera?  
 Ja, med beskrivning 15  (38,5%) 
 Ja  14  (35,9%) 
 Nej  10  (25,6%) 
 
Skolan har deltagit flera gånger i 
olika tävlingar. Skolornas 
matematiktävling, Kängurutävlingen. 
Däremot är alla dessa tävlingar 
frivilliga och de räknas inte som 
betygsgrundande. Visserligen kan jag 
inte påstå att tävlingen motiverade 
eleverna att arbeta mer, men 
motiverade elever ville "testa sig" och 
prova. Det brukar fungera jättebra, en 
elev från Vasaskolan har till och med 
kvalificerats till finalen i skolornas 
matematiktävling. 
Tävlingen gällde då alla 
högstadieelever i kommunen. 
Elever i min kurs Foto a har deltagit i 
Metros fototävling. 
Jag gör småtävlingar lite då och då, 
men snarare som en tillfällig 
motivationshöjare än en bestående. 
Man får nästan utan undantag 
elevernas uppmärksamhet under 
själva tävlingsmomentet, men det 
finns undantag, så jag gör det inte i 
alla undervisningsgrupper. Jag är 
lärare i språk, så det kan handla om 
en bingotävling för att träna siffrorna 
(individuellt), ord på tavlan och sedan 
turas eleverna om att göra meningar 
med orden och översätta dem, varvid 
jag suddar ut dem efterhand och tar 
tiden (hela gruppen tävlar 
tillsammans - vi kollar om de kan slå 
rekordet från förra gången vi gjorde 
det), eller t ex två lag som ska 
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översätta var sin textsnutt och skriva 
den på tavlan och sedan försöka rätta 
fel hos den andra gruppens text 
(lagtävling). Man får fokus på valda 
delar. 
glosor 
Ja, med egenproducerat material, som 
inte får vara för "inteligenskrävande" 
utan även innehålla ett moment av 
slump! 
Men lekfullt. I dramaundervisningen, 
kanske inte det du menar. 
jo, men det får inte vara något som 
pekar ut de svaga. 
Exempelvis Jeopardy och 
frågesporter som repetition inför 
prov.  
Sveriges riksdag har ett spel med 
poäng, för kunskp om riksdagens 
arbete. Det finns geografispel som 
visar på kunskaper i namngeografi 
och kartor. 
Gissa den fulaste/finaste/snyggaste ... 
Sista frågan: skulle du kunna tänka 
dig att använda tävlingar i din 
undervisning? Svar: Kanske, det 
beror på. Har ingen tid att sätta mig in 
i stora tävlingar etc. 
grupparbeten i ma  
Som avslutning på en kurs då 
kursdeltagarna ges tillfälle att testa 
sina nyvunna kunskaper. Som 
motivatiosnhöjare för att få elever att 
lära sig det inte alltför roliga 
momentet multiplikationstabeller 
Jag lägger då och då in småtävlingar 
på lektion som motivationshöjare. De 
varierar väldigt i karaktär. Senaste var 
att eleverna i klassen samtidigt 
ficklösa två andragradsekvationer och 
den som först löst dessa fick rusa 
fram till tavlan och skriva svaren. 
Liten godisbit fick segraren i pris. Ett 
ganska lättsamt tävlingsmoment som 
gjordes för att motivera eleverna till 
att nöta in lösning av 
andragradsekvationer mha pq-
formeln. 
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På gymnasiet, teknikprogrammet i 
ämnet design. Vi jobbade i flera 
månader inför uppfinnartävlingen 
"Blixtlåset"   
 
Vilka fördelar ser du med tävlingar som motivationshöjare?  
 
Utmaning för kreativa elever 
Kreativiteten ökar 
Det ger ofta lite mer utmaningar till duktiga elever. 
Tävlingsinstinkten 
Motivera elever 
Engagerar och väcker kämpaglöd 
Kul för dem som är tävlingsinriktide 
Ger eleverna en extra skjuts framåt. 
Ger eleverna en morot att försöka förvalta 
Tävlingsinstingten. Elever skärper sig extra 
Kontakt med "verkligheten" och att inte enbart jobba för betyg. 
stimulerar 
se ovan + att uppmärksamhet kan vara trevligt för andra än sportutövare 
Triggar elever med stark tävlingsinstinkt. 
Jag arbetar med elever som har funktionsnedsättningar (Aspergers och autism) - de drivs inte 
framåt av tävlingar 
många elever är tävlingsinriktade 
Tävlingar skapar alltid "lust" 
Som en sporre 
Roligt för de redan motiverade 
om det är tävlingar i grupp så kan det stärka gemenskapen inom gruppen 
Lagkänsla, man gör sitt bästa, går in i det på ett annat sätt 
en extra morot 
Eleverna får utmaningar 
Eleverna "glömmer" att de sysslar med ämnet och lever sig istället med i tävlingen.  
Kan lätta upp undrrvisningen. Dessutom är eleverna mycket "spelvana". 
Kan skapa en samarbetsinriktad stämmning i klassen 
fungerar säkert 
Bara på lek och för elever som har ett dagisbeteende, vill ha MVG och är enormt omogna 
Vissa elever är mycket tävlingsinriktade och kan därför tända på iden. 
samarbetsmomentet stimuleras 
Det engagerar 
Skapar variation, ger kortsiktig målsättning för att göra något som annars kanske skulle 
upplevas som lite tråkigt, använt på rätt sätt så bidrar det till lite trevligare/lättsammare 
atmosfär 



  72 

Elever vill visa snabbhet att hitta lösningar som överträffar andra. 
Att tävlngsmomentet gör att elever vill vinna. 
Stora, eleverna blir mer motiverade  
 
Vilka risker ser du med att använda tävlingar i undervisning?  
 
Bygger inte upp självkänsla för svaga elever 
Alla tycker inte om att tävla 
Tävlingar motiverar flickor i mindre utsträckning än pojkar 
- 
Att jag inte "ser" de svagare eleverna 
En del som tror att de inte kan vinna ger upp för tidigt 
Ytterligare bekräftelse på att man inte kan för vissa 
Alla är inte tävlingsmänniskor, somliga kan låsa sig, risk att bagatelisera undervisningen 
De svaga eleverna vill oftast inte deltaga 
De svaga eleverna hittar svepskäl att slippa 
nedslående när man inte vinner eller blir uppmärksammad som elev. 
något annat arbetsområde måste behandlas mindre eller inte alls 
kunskap är komplext och man kan inte bryta ned mer än vissa delar till "tävlingsmoment", 
man måste vara medveten om det så att inte eleverna får fel intryck av vad kunskap är. 
Psykiskt jobbigt för svaga elever. 
att svag inte hänga med/bryr sig inte/vågar inte 
Det får inte bara premiera snabbtänkthet och "intelligens"  
Vissa elever kan känna sig nertryckta 
Trivialiserar ämnet för de redan skeptiska 
det finns elever som kanske känner att de inte räcker till, som blir nervösa och inte vågar 
Man blir ovänner. Dålig stämning, två läger om det är lag 
de som känner sig osäkra struntar i att komma 
Några elever kan ha negativ uppfattning av tävlingar 
Risker om tävlingar används för ofta och att eleverna kräver morötter för att prestera.  
Inga. Är inte mattelärare, så jag kanske inte skulle svara på denna enkät! Ang mattetävlingar 
borde "vet ej" funnits med. 
om tävlingen är enskild kan det skapa konkurenssituationer i en grupp 
de som misslyckas sticker ut - demotiverande 
Är det på allvar blir det en dödsfälla som tar knäcken på elever som misslyckas 
Det kan leda till att eleverna för ytliga kunskaper. de tävlingar som mest talar till en del 
elever är t.ex att kunna räkna upp så många decimaler på pi som möjligt, eller derivera så 
många funktioner som möjligt på en viss tid. Sånt känns inte speciellt meningsfyllt. 
jag får motivera varför vi inte tävlar oftare 
Inga 
Om alla inte känner att de har chansen så blir det snarare motivationshämmare, om det 
används för mycket så blir tävlandet i fokus och eleverna lär sig för att vinna tävlingar inte 
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lära sig ämnet. 
Svaga men motiverade elever känner sig utpekade. 
Att tappa fokus på det som är väsentligt. 
Tidspressen. Man hinner kanske inte gå igenom de kursmål som ingår i kursen egentligen. 
De kan man få ta efter tävlingen istället.  
 
Har skolan/klassen någon gång deltagit i en större matematiktävling?  

 Nej 21  (55,3%) 
 Ja  17  (44,7%)  

 
 
Skulle du kunna tänka dig att använda tävlingar i din undervisning?  

 Ja  31  (79,5%) 
 Nej 8   (20,5%)  

 
 
  


