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Förord 
 
Vi vill tacka alla elever som med glädje och entusiasm har deltagit i våra aktiviteter och 
observationer. Vi vill också tacka de lärare som har delat med sig av sina tankar och 
erfarenheter under våra intervjuer. Tack till den utvecklingspedagog vid Skellefteå kommun 
som gav oss förslag på litteratur, hänvisning till lärare, samt inspiration och tillförsikt inför 
vårt arbete. Ett särskilt tack vill vi rikta till vår handledare Elisabeth Lundmark för hennes 
konkreta råd och pricksäkra förslag. Vi vill även tacka våra familjer och vänner för det stöd ni 
har visat. Ni har funnits i vår närhet och påmint oss om att det finns ett liv utanför 
examensarbetet. Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete och många trevliga 
stunder med åtskilliga skratt, minnesvärda kommentarer och värdefulla reflektioner.  
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Sammanfattning 
 
Syftet med vårt examensarbete var att utforska lärare och elevers erfarenheter av praktisk 
matematik utifrån exemplet att uppskatta längd. Fallstudien genomfördes på tre skolor i 
Skellefteå kommun och vi använde oss av kvalitativa forskningsmetoder där fyra lärare deltog 
i intervjuer och 16 elever deltog i observationer under aktiviteter. Resultatet av studien visade 
att lärares och elevers erfarenheter av praktisk matematik utifrån exemplet att uppskatta längd 
är varierande. Lärarnas egen inställning till ämnet matematik tycks ha betydelse för valet av 
deras undervisningssätt. Samtliga lärare framhöll att praktisk matematik är viktigt. En lärare 
menade att det bästa sättet att lära sig matematik är genom att använda hela sin kropp. De 
andra lärarna ansåg att praktisk matematik innebar att de mestadels använde sig av konkret 
material i undervisningen. Vår studie visade att de elever som i större utsträckning arbetade 
med praktisk matematik i skolan använde sig av mer kreativa strategier under de olika 
aktiviteterna.  
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Inledning  
 
Under vår lärarutbildning har vi mött många elever i skolans tidigare år. På de flesta skolor 
där vi har gjort vår verksamhetsförlagda utbildning har matematikundervisningen mestadels 
skett genom arbete i lärobok och genomgångar på tavlan. Vi har på de allra flesta skolor tyckt 
oss sakna praktisk matematik. För oss innebär praktisk matematik att eleverna i sitt 
matematiska lärande deltar i praktiska aktiviteter och att de använder konkret material för att 
lösa uppgifter som är kopplade till deras vardag. Genom praktisk matematik får barnen i 
större utsträckning lösa problem exempelvis via att klättra, balansera och undersöka med hela 
sin kropp. Detta har påverkat oss till att sträva i riktning mot en mer varierad 
undervisningsform där elevernas funderingar och undersökande ska stå i fokus. Att utveckla 
barnets matematiska förmåga genom att ta tillvara dess tidigare erfarenheter är en viktig del 
av undervisningen. Enligt vår uppfattning är praktisk matematik ett bra arbetssätt för att få 
eleverna motiverade till att utveckla sin matematiska förmåga.  
 Vi har valt att utforska lärares och elevers erfarenheter av praktisk matematik utifrån 
exemplet att uppskatta längd. Vid de tillfällen då eleverna fått möjlighet att diskutera och 
praktiskt genomföra olika uppgifter under vår verksamhetsförlagda utbildning upplever vi att 
de har löst uppgifterna på mer kreativa sätt. De flesta små barn vill leka lekar där matematik 
ingår samt räkna och prata om matematiska formuleringar. Många barn längtar efter att börja 
skolan och lära sig ”matte på riktigt”. Det är grundläggande att bibehålla en positiv känsla till 
matematiken så länge det är möjligt. Om eleverna stimuleras av praktisk matematik där de får 
känna, prova och undersöka med hjälp av sina kompisar och egna funderingar så bibehålls 
lättare lusten att lära. Vi menar att det är viktigt att eleverna får möta matematiken utifrån sina 
tidigare erfarenheter. Barn lär på olika sätt och därför är det angeläget att de får möta en så 
varierad undervisning som möjligt. I Statens Offentliga Utredningar framhålls att ”Variation 
och kreativitet är nyckelord för att öka intresset för att lära sig matematik” (SOU 2004:97, s. 
15). 
 Vår tanke med detta arbete är att synliggöra den praktiska matematiken eftersom den 
finns naturligt i barnens vardagliga liv. Att lyfta fram matematiken i vardagen stimulerar 
eleven till att tycka det är roligt med matematik. Genom att göra detta tror vi att ett framtida 
möte med den abstrakta traditionella matematiken underlättas. Praktisk matematik kan ge 
eleverna positiva resultat och stimulera deras fortsatta lust och inställning till ett meningsfullt 
lärande. Matematikundervisningen bör således enligt vår uppfattning vara lustfylld, 
undersökande och utgå från elevernas erfarenheter. 
 
Bakgrund  
 
Historiskt perspektiv på matematik 
 
Sahlin (1997) skriver att Platon redan för 2300 år sedan framhöll ämnets värde när det gällde 
filosofiskt tänkande. Han framhöll matematikens betydelse för att träna intellektet. I Sverige 
gavs det år 1864 ut ett kungligt meddelande där det betonades att barnen tidigt skulle tränas i 
skrivning och räkning. De fastställda normalplanerna betonade räkningens praktiska 
betydelse. Fram till 1900-talet har enligt Unenge (1999) det dominerande arbetssättet inom 
matematiken varit med papper och penna, detta för att utveckla elevernas färdigheter i 
räkning. Denna förmåga gällande hela tal, decimaltal och enklare bråkräkning skulle vara 
färdigutvecklad efter de sex första skolåren. Sahlin (1997) anser att metoddiskussioner tidigt 
satte spår i svenska undervisningsplaner och läroplaner. Under tiden 1919-1955 betraktades 
den monografiska metoden som den ledande källan till matematisk kunskap. Malmer (2002) 
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menar att den monografiska metoden är en holistisk metod där man låter alla fyra räknesätten 
samspela med varandra. Enligt denna metod var det naturligt att behandla varje tal allsidigt. 
Sahlin (1997) skriver att mot den monografiska metoden jämfördes uppräkningsmetoden. Den 
senare metoden utgick ifrån argumentet att människan kunde föreställa sig maximalt fyra 
objekt. Grundarna av uppräkningsmetoden påstod att räknefärdigheten uppstod ur 
uppräknande av talföljder. Sahlin menar att läraren istället skulle grunda undervisningen på 
tallinjen, fingrarna, kulramen eller andra konkreta föremål. 
 Enligt Unenge (1999) medförde övergången från realskola och folkskola till grundskola 
ingen förändring gällande matematiken. Den gamla realskolans kursplan blev förebild för den 
svårare kursen, även kallad den särskilda kursen i grundskolan, och folkskolans kursplan fick 
stå modell för den lättare, även kallad den allmänna kursen. När grundskolan startade 1962 
valde största delen av eleverna den särskilda kursen. De problem detta medförde doldes 
genom det nya betygsystemet där betyget underkänd togs bort. Fram till utformandet av 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 
rådde centralstyrning, som i korthet innebar att olika anvisningar i detalj var utfärdade av en 
central myndighet. Det har inte enligt Unenge förts någon debatt om skolmatematikens 
faktiska innehåll sedan Folkskolan infördes år 1842. 
 Sahlin (1997) menar att matematikkunskaper dock alltid setts som viktiga. Inför 
Folkskolans införande diskuterades det livligt om matematik. Åsikterna gick ofta isär när det 
gällde ämnets nödvändighet. Hon menar att räknefärdigheten har varit det viktigaste delmålet. 
Även i Lgr 80 rådde nyttoaspekten, där syftade matematikundervisningen främst till att ge 
varje elev användbara kunskaper och färdigheter. Dessa kunde hjälpa eleverna att ta tillvara 
sina rättigheter och fullgöra sina samhällsmedborgerliga skyldigheter. Ett annat skäl var att 
matematik är personlighetsutvecklande, samt att matematikstudier gör personen delaktig i den 
kulturvärld som matematiken representerar. I gällande Lpo 94 står det ”Skolans uppdrag är 
att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper” (s. 7). Fortsättningsvis 
anser Sahlin att fram till 2000-talet har matematikundervisningen utmärkts av räknande, vilket 
innebär att det formella räknandet har framhävts före den generella, intellektuella förmågan. 
Ett ledande skäl till varför man ska lära sig matematik har varit nyttoskälet.  
 
Teoriers koppling till matematikämnet 
 
Learning by doing 
Enligt Lundgren i Svedberg & Zaar (1998) avsåg John Dewey när han skapade uttrycket 
”learning by doing” att elevens aktivitet skulle sättas i centrum för genomförandet och 
planeringen av undervisningen. Deweys tankar kring den praktiska pedagogiken var enligt 
Lundgren att eleven skulle vara aktiv i användandet av begrepp och lärande verksamheter. 
 
Konstruktivismen 
Ahlbergs (1995) tolkning av Piagets teori är att människor inte kan nå kunskap om världen 
enbart genom sinnena. Det är främst genom handling som vår världssyn förändras och 
kunskap är uppbyggd av tankestrukturer. Genom våra handlingar och vårt tänkande förändras 
våra tankestrukturer. De viktigaste förändringarna är de som är reversibla, vilket innebär att 
de kan fortsätta även i motsatt riktning. När elever tänker reversibelt kan de utföra både 
konkreta och abstrakta övningar. Ett reversibelt tänkande kan vara att eleverna förstår att 
volymen i en saftkanna inte beror på saftkannans form och att antalet stenkulor inte beror på 
kulornas spridning. Denna förståelse uppnår de flesta barn omkring sju års ålder. Enligt 
Ahlberg menar Piaget att barn inte kan tillägna sig matematisk förståelse innan de kan utföra 
reversibla förändringar. När Ahlberg kopplar Piagets konstruktivistiska teorier till 
matematiken blir det tydligt att kunskap i första hand konstrueras av den lärande människan 
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och att människan organiserar sin värld genom att själv skapa kunskap. Den värld som 
individerna upptäcker är inte en redan existerande värld som är oberoende av dem själva. Den 
konstruktivistiska synen på kunskap och lärande som Ahlberg tillämpar betyder att vi aldrig 
kan uppnå en objektiv sanning. Hon menar dock att vi kan förklara vad vi ser och formulera 
våra egna teorier om detta. En konstruktivistisk syn på kunskap och lärande ger ett antal 
konsekvenser för matematikundervisning som vi nedan har punktat utifrån Ahlberg (1995): 
 

• Undervisningen har till avsikt att eleverna ska förstå dess innehåll 
• Elevernas tänkande är mer intressant än deras agerande 
• Språklig kommunikation ska vara en process som leder elevernas inlärning, inte ett 

medel för att överföra kunskap 
• När eleverna löser ett problem på ett annat sätt än läraren så ska läraren försöka förstå 

elevernas tankegångar 
• Intervjuer och samtal med elever ska inte bara användas till att kartlägga och 

diagnostisera kunskaper utan även för att utveckla deras förståelse 
 
Ahlberg anser att eleverna själva ska få upptäcka och undersöka undervisningsmaterialet. 
Deras erfarenheter och mognad avgör hur undervisningen läggs upp. Läraren ska skapa 
tillfällen för eleverna att prata med varandra och uppmuntra dem att uttrycka hur de förstår 
innehållet i undervisningen utan att vara rädda för att svara fel. Detta är betydelsefullt då 
läraren behöver få använda elevernas missuppfattningar för att få insikt i deras tankegångar. 
Läraren ska enligt Ahlberg vara medveten om de svårigheter eleverna kan stöta på och 
undervisa på ett sådant sätt att eleverna får en sammanhängande begreppslig 
matematikförståelse. Detta betonas också i styrdokumenten för skolan där det står att 
”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Lpo 94, s. 6). 
Neuman (1989) menar att enligt den konstruktivistiska kunskapssynen kan barn inte lära sig 
något genom att pedagogen talar om hur något är eller visar hur något fungerar. Hon anser att 
barnen måste få möjlighet att själva konstruera den kunskap de har behov av och kan ta till 
sig.  
 
Det situationsbundna tänkandet - ”Situated cognition”  
Enligt Ahlberg (1995) studeras i denna teori människors handlande, hur människan tänker och 
lär i olika sociala situationer och sammanhang. Influenser kan observeras från 
verksamhetsteorin där Vygotsky är förgrundsgestalt. En del av senare års forskning har ägnats 
åt att studera hur människor använder matematik vid problemlösning i vardagen. Ahlberg 
refererar till en studie som genomförts av Carraher1 som handlade om hur barn i Brasilien 
löste olika problem i vardagslivet. Man upptäckte att elever mellan nio och femton år kunde 
göra korrekta beräkningar när de ägnade sig åt gatuförsäljning. Ofta misslyckades de med 
beräkningarna när samma problem presenterades i skolan. Den slutsats som Carraher drog av 
denna studie var att ungdomarna i vardagssituationer förlitade sig på huvudräkning som var 
direkt förknippad till de föremål som fanns i problemlösningssituationen. Resultatet av 
studien står enligt Carraher i konflikt med det pedagogiska antagandet att eleverna i skolan 
ska få lära sig matematiska procedurer som de senare ska använda sig av för att lösa problem i 
vardagen. I en annan studie som Ahlberg refererar till visar Resnick2 på skillnaden mellan hur 
elever tänker i en skolsituation och i en vardagssituation. Resnick menar att det är ett stort gap 
mellan elevernas matematiska problemlösning i skolan och den problemlösning de utför i 

                                                 
1 Carraher,T.,Carraher, D. & Schliemann, A. (1985). Mathematics in the Streets and in Schools. British Journal 
of Developmental Psychology, 3 21-29.  
2 Resnick, L. (1987). Learning in School and Out. Educational Researcher, 16, 9, 13-20. 
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vardagen. Ahlberg menar att i dagens skola arbetar eleverna mest på egen hand och 
undervisningen är inriktad på användning av de matematiska symbolerna. I vardagslivet är det 
ganska ovanligt att vi löser problem eller svåra uppgifter på egen hand. Vi diskuterar ofta 
svårlösta problem med andra människor och använder hjälpmedel som är utformade för den 
aktuella problemlösningen. Matematikundervisningens mål är att eleverna ska lära sig att 
behärska matematikens formella språk även i vardagen. För att eleverna ska lära sig att dra 
allmänna slutsatser gällande sina matematiska kunskaper och kunna använda dem i olika 
situationer, så behövs enligt Ahlberg en stegvis ökande grad av abstrakt reflekterande och 
behandling av symboler i undervisningen. De slutsatser som Ahlberg drar utifrån denna 
forskning är att man bör ifrågasätta på vilket sätt undervisningsstoffet introduceras i 
matematikundervisningen. Den formella matematiken presenteras ofta för eleverna genom att 
läraren demonstrerar procedurer och matematiska arbetssätt. Ett alternativt sätt till den 
formella matematikundervisningen kan vara att presentera det matematiska språket på ett sätt 
som bekräftas av elevernas vardagstänkande. Inom skolans utvecklingsarbeten har man enligt 
Ahlberg på senare år på flera håll försökt knyta matematiken närmare vardagen. Som ett 
exempel har matematisk problemlösning integrerats med andra ämnen som hemkunskap och 
slöjd. Ahlberg menar att detta har gjort att eleverna har fått utveckla sitt matematiska 
tänkande i verkliga problemlösningssituationer. 
 
Räknefärdighet enligt Dagmar Neuman 
Neuman (1989) menar att eleven inte är ett oskrivet blad som ska fyllas med kunskap. Istället 
menar hon att lärarens uppgift är att handleda eleven samt ställa frågor som väcker tankar och 
fokuserar på elevens förmåga att förstå. Neuman förespråkar en teori som är en blandning av 
Vygotskijs social-konstruktivism och fenomenologisk filosofi. Enligt Neuman intresserar sig 
fenomenologisk filosofi för relationer som existerar mellan människor och dess omvärld. 
Kunskap utvecklas enligt henne då uppfattningar av omvärlden i en relation mellan individ 
och omvärld förändras. Viktiga frågor att ställa är, vad som uppfattas i omvärlden och hur 
omvärlden uppfattas. Vidare beskriver hon Vygotskijs teori som enligt henne liknar den 
fenomenologiska filosofin, förutom att den fysiska miljön inte är lika starkt delaktig i 
inlärningsprocessen. Utvecklingen av barns räknefärdighet är väldigt viktig och Neuman 
menar att räknefärdigheten är knuten till våra tio fingrar. Det är med utgångspunkt från 
fingrarna som hon tror att människan lärt sig räkna. Neuman menar att när man använder sina 
fingrar att räkna på så lär sig barnet att hela handen är fem. Man utgår från helheten, hur man 
kan dela upp talet fem och vilka som är talet fems kamrater. På detta sätt fortsätter man ända 
upp till tio. Barnet lägger sina händer framför sig och börjar med lillfingret på vänster hand, 
som blir talet ett. Genom detta arbetssätt tränar barnet upp sin räknefärdighet. Barnet börjar 
med att namnge fingertalen när de räknar. Efterhand som utvecklingen går framåt fortsätter de 
med att se på fingertalen och till sist endast genom att tänka på fingertalen. Hon betonar 
vikten av att lära barnet se antal och relationer mellan talen för att skapa talföreställningar. 
Neuman menar att de romerska siffrorna är av stor betydelse när barn ska börja med att räkna 
på fingrarna. Eftersom de romerska siffrorna och handens fingrar liknar varandra är det 
betydligt lättare att se sambandet mellan talen. De arabiska siffror som vi använder idag är 
enligt Neuman enkla att skriva och bra att använda när man ska utföra räkneoperationer. Men 
när barnet ska försöka se antalet i varje siffra är de romerska siffrorna tydligare. Genom att 
använda sig av händerna återskapar barnet de romerska siffrorna. Hon betonar vikten av att 
använda sig av laborativt material när barn ska lära sig räknefärdigheter och framför allt att 
använda sina fingrar. Enligt Neuman så tänker barn konkret, hon hänvisar till Piaget3 och 
beskriver att små barn tänker genom olika bilder och föreställningar istället för att använda 

                                                 
3 Piaget, J. (1968). Barnens själsliga utveckling. Lund: Gleerup bokförlag. 
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ord. Om barnen får använda sig av konkret material sker utvecklingen av bilderna och 
föreställningarna på ett enklare sätt. Konkreta laborationer ska enligt Neuman leda till ett 
abstrakt matematiskt tänkande. Lärarens roll är att skapa miljöer där problem, funderingar och 
möjligheter utvecklar barnets lösningsmetoder. Omvärlden är enligt henne en viktig del av 
vardagliga problem och lösningar. Dagmar Neumans arbetsmaterial heter Landet Längesen 
och bygger på en saga där det inte finns några siffror, räkneord eller några mått. Sagans 
handling utgår från att läraren praktiskt visar på händelser som sker och under tiden resonerar 
och reflekterar barnen och läraren över det logiska tänkandet. Under sagans gång får barnen 
möta de olika matematiska begrepp som är kopplade till deras egen verklighet. 
 
Formell matematik  
 
Solem & Reikerås (2004) menar att matematikläroböcker i mycket liten grad inbjuder till 
överraskning och filosoferande tillsammans med barn. De anser att det är en utmaning för 
pedagogen att försöka ta vara på den förmåga att förundras och tänka logiskt som barn 
innehar. Det är också en utmaning för pedagogen att bli tillräckligt skicklig för att 
tillsammans med barnen skapa de rätta förutsättningarna för ett lekfullt matematiskt tänkande 
och resonerande. Matematik i skolan har av tradition varit knuten till stillasittande aktiviteter. 
Samtidigt har enligt Solem & Reikerås den matematik som utvecklas utanför skolan inte 
värdesatts lika mycket som matematiken i skolan.    
 Inledande matematikundervisning i skolan är enligt Ahlberg (1995) oftast inriktad på att 
räkna föremål, skriva siffror och genomföra enkla additions- och subtraktionsuppgifter i 
läroboken. En ensidig inriktning av undervisningen med att i huvudsak arbeta med matematik 
i räkneboken kan orsaka att barnen får uppfattningen att matematik enbart handlar om att lösa 
uppgifterna i boken. Ahlberg (2001) anser att barns lärande är beroende av sammanhang och 
den situation där vi befinner oss är avgörande för vår utveckling. Hon menar att barn möter 
olika former av matematiska begrepp i vardagslivet och de tillägnar sig oftast den vardagliga 
matematiken på ett enkelt och naturligt sätt. När de senare kommer till skolan möter de en 
matematik som är olik deras tidigare sätt att räkna. Det är enligt Ahlberg välkänt att det är en 
stor skillnad mellan barns förmåga att utföra räkneuppgifter i vardagslivet och deras förmåga 
att lösa de skrivna uppgifterna i skolan. Det matematiska tänkandet i vardagslivet utvecklas i 
ett samspel mellan hur vi tänker och hur vi handlar i en speciell situation. För att uppleva 
matematikens mångsidighet måste barnen få möjlighet att möta matematik på många olika 
sätt och i olika sammanhang. Kreativa, praktiska, utforskande och problemlösande aktiviteter 
menar Ahlberg ger ökade förutsättningar för att eleverna ska befästa den matematiska 
kunskapen de tillägnat sig här och nu och de matematiska kunskaper de kommer att tillägna 
sig senare i vardagslivet. 
 Enligt Ahlberg (2000) kan små barn tidigt ha en uppfattning av tal när de kopplar dessa 
till konkreta föremål, vilket kan leda till svårigheter när man introducerar abstrakta 
talsymboler. Processen att gå från konkreta föremål till abstrakta matematiska symboler är 
lång. Ahlberg hänvisar till många forskare och matematikdidaktiker som menar att det 
matematiska symbolspråket införs för tidigt i skolan. Detta medför att många skolbarn 
använder symboler som de inte förstår innebörden av. För att eleverna inte ska tappa intresset 
och självförtroendet för matematiken är det enligt Ahlberg viktigt att pedagogen kartlägger på 
vilka sätt eleverna uppfattar de matematiska symbolerna och utifrån det skapar 
undervisningssituationer där elevernas möjligheter att lyckas är stor.   
 Johnsen Høines (1990) uttrycker att det är förvånande vilka kunskaper de 
”matematiksvaga” eleverna sitter inne med. För det mesta är det inte förkunskaperna det är fel 
utan på det sätt som de möter den formella matematiken. Många barn som har lärt sig att 
använda den formella matematiken använder den ändå inte när de ska lösa problem som inte 
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har med skolmatematiken att göra. Hon menar att de istället väljer att använda informella 
kunskaper och metoder som de utvecklat vid sidan av matematikundervisningen. Johnsen 
Høines påpekar att det är en målsättning att eleverna ska få uppleva matematik som nyttig och 
att lära sig att tänka och lösa problem med hjälp av matematiken, vilket också betonas i 
läroplanen ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar 
grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet” (Lpo 94, s. 12). 
 Malmer (2002) menar att om undervisningen läggs på för hög abstraktionsnivå eller om 
eleverna inte får den tid de behöver för att lära sig de grundläggande begreppen kan detta leda 
till matematiksvårigheter. Hon anser att den första utslagningen inträffar tidigt men många 
elever kan dölja sin bristande förståelse länge. Detta beror på att lärarna inte kontrollerar den 
verkliga förståelsen. Mönster och rutiner lärs in utan att eleverna egentligen förstår vilka 
sammanhang som ligger bakom resonemangen. När matematiken allt eftersom blir svårare så 
kan de enligt Malmer inte bygga vidare på sina bristande kunskaper. Malmer menar att de 
grundläggande begreppen måste ges mer uppmärksamhet för annars blir reparationsarbetet 
alltför resurskrävande. Man får också ha i åtanke att elevernas sjunkande självförtroende 
successivt bryter ner deras motivation. 
 
Matematikens utveckling 
 
I Statens Offentliga Utredning (SOU 2004:97) redovisas olika förslag till utveckling av 
matematikundervisning i de svenska skolorna. Matematikdelegationen har lagt fram olika 
förslag som kan leda till att lyfta matematiken i skolan. I denna utredning avhandlas hur 
matematikens välordnade teorier ska lyftas och formella språk ska kunna möta och förstärka 
barnets intuition, nyfikenhet, lust till att lära samt deras upptäckarglädje. Enligt utredningen 
visar tidigare forskning och erfarenhet att en mer varierad matematikundervisning skapar 
positiva och rika föreställningar hos barnen som i förlängningen gör att lust och fascination 
kan bibehållas långt upp i åldrarna. Variation är viktig och den får en högre kvalitet om den är 
väl genomtänkt och kan relatera till matematikinnehåll. I denna utredning finns ett antal 
undersökningar som visar att elever i allt högre grad under matematiklektioner får ägna sig åt 
att enskilt lösa uppgifter i läroboken. Istället poängteras vikten av att eleverna får använda sig 
av olika arbetssätt som till exempel diskussioner, praktisk matematik, problemlösning och att 
arbeta i grupp på ett undersökande sätt, vilket skulle göra matematiken mer begriplig och 
meningsfull. ”Vi hävdar att det krävs en större medvetenhet om matematikens värde och 
praktiska betydelse i hela samhället och att matematik-kunnande lyfts fram som en viktig 
medborgarkunskap” ( s. 81). 
 Pettersson (2005) har tillsammans med en forskningsgrupp vid Lärarhögskolan i 
Stockholm studerat kunskapsutveckling över tid och elevers lösningsmetoder, samt hur elever 
och lärare uppfattar olika bedömningssituationer. Studien visar att lärande sker på många 
olika sätt och är beroende av många olika faktorer, till exempel undervisning och på vilket 
sätt man blir bedömd. Pettersson hänvisar till de Corte4 gällande att en effektiv lärandemiljö 
utmärks av stor flexibilitet i både undervisning och bedömning. Det är viktigt att eleverna får 
möjlighet att visa sin kompetens på olika sätt, skriftligt, muntligt eller genom handling. Hon 
anser att bedömningen av elevens kunskap bör vara både kvantitativ och kvalitativ. 
Regeringen skriver i sin utvecklingsplan ”Den kunskapssyn som läroplanerna anger och som 
uttrycks på olika sätt i kursplanerna och betygskriterierna ger helt nya förutsättningar för 
utvärdering av kunskaper (1996/97:112, s. 106). Johnson Høines (1990) menar att 

                                                 
4 de Corte, E (2000). Marrying theory building and the improvement of school practice: a permanent challenge 
for instructional psychology. I Learning and Instruction, 10, s 249–266. 
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pedagogens arbete måste utgå ifrån elevernas begreppsvärld, vilken är grunden till all 
förberedelse och genomförande av undervisning. Utgångspunkten för pedagogens arbete är att 
lära känna, utveckla och visa respekt för elevernas tidigare kunskaper. De nya begrepp som 
eleverna enligt Pettersson ska tillägna sig bör ha anknytning och association till deras 
vardagsliv. Ahlberg (2000) vidhåller att utgångspunkten bör ligga i barnens egna upplevelser 
och erfarenheter och därmed låta detta bilda innehållet i undervisningen. Enligt Ahlberg 
utvecklas barns förståelse när de upplever, upptäcker, ser samband och relaterar till varandra. 
Att bara upprepa och lära sig utantill betyder inte att barnen uppfattar mening och innebörd. 
Ahlberg menar att det är först när barnen pratar om sina egna upplevelser som förståelse för 
matematiska begrepp utvecklas. 
 
Praktisk matematik 
 
För att komma det matematiska barnet till mötes behöver pedagogen enligt Solem & Reikerås 
(2004) olika typer av kunskap. Det är viktigt för pedagogen att ha kunskap om vad matematik 
är, var den förekommer, dess olika former och sammanhang. Kunskap om de matematiska 
former och aktiviteter som kan hjälpa till att se och utmana barnets matematik är också viktiga 
matematikkunskaper. De anser att pedagogens uppgift är att skaffa sig den kompetens som 
krävs för att kunna möta barnet med aktivt intresse samtidigt som man uppmuntrar och 
underlättar för deras utveckling. Barn menar de kan vara kloka och insiktsfulla tänkare. I 
dagens skola upplevs matematiken mindre ofta som ett meningsfullt lärande. De flesta barn 
har enligt Ahlberg (1995) lärt sig att räkna och lösa problem i hemmet, vid lek tillsammans 
med kamrater och under sin förskoletid. Barnens kunskaper är knutna till erfarenheter och 
upplevelser i en mängd olika situationer ur det vardagliga livet. Hon menar att de flesta barn 
har svårt att förklara hur de går tillväga för att lösa ett problem, eftersom kunskapen är 
omedelbar och direkt relaterad till de handlingar som barnen utför i sitt dagliga liv. Barnens 
sätt att räkna skiljer sig tydligt från den formella matematiken som är uppbyggd på skriftliga 
symboler, räkneprocedurer och abstrakt tänkande. Hon påstår att det verkar finnas en djup 
klyfta mellan barnens och skolans matematik och att lärarens viktigaste uppgift är att 
överbrygga denna klyfta. Det väsentliga enligt Ahlberg är att eleven kan bygga vidare på sina 
tidigare erfarenheter och kunskaper. Det finns en stor skillnad mellan barns förmåga att lösa 
matematiska problem i det vardagliga livet och deras förmåga att lösa de skrivna matematiska 
uppgifterna i skolan. Undervisningen tar oftast inte sin utgångspunkt i barnens värld utan 
undervisningen sker oftast i skolans och matematikens krav på lösningsmetoder. Istället för att 
fokusera på att benämna tal och uppräkningar bör barnen i större utsträckning ägna sig åt 
problemlösande aktiviteter. Då anser Ahlberg att den tidigare förståelsen för matematik 
kommer att tas tillvara och utvecklas.  
 Barn bör enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) leva i och uppleva 
matematik med hela sin kropp eftersom det kan påverka deras förståelse för olika begrepp, 
däribland längdbegreppet. Ett exempel som de tar upp är att man kan låta eleverna gå ut i 
snön och se hur långt upp snön räcker på deras ben. Sedan kan man göra en jämförelse där 
pedagogen gör samma sak. Därefter reflekterar man tillsammans över resultatet. På detta sätt 
får barnet en upplevelse av hur djup snön är och samtidigt tas längdbegreppet upp och 
diskuteras. Även i läroplanens text understryks betydelsen av att ”Skolans arbete måste 
inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att ett lärande där dessa former 
balanseras och blir till en helhet” (Lpo 94, s. 8). Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) 
framhåller att matematikupplevelser med hela kroppen kan påverka elevernas förståelse för 
olika begrepp. 
 Person & Wiklund skriver i Johnsen Høines (red.) (2000) att matematik finns överallt 
och det är viktigt att synliggöra den på ett spännande sätt. De anser att vuxna bör ge barnen 
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plats och utrymme till att upptäcka och utforska vidare, samt att det ska finns tid och plats för 
fördjupning, reflektion och bearbetning. 
 Undersökande matematik menar Moghaddam, Nilsson & Stankiewiczi i Johnsen Høines 
(red.) (2000) är matematik som barnen lärt sig utifrån sina egna aktiviteter. Eleverna har gjort 
matematiken till sin egen, lärarens aktiviteter står inte i centrum. De menar att lärarens roll är 
att göra eleverna medvetna om hur de egentligen tänkt. Ett liknande resonemang har 
Johannson, Malmsköld & Winge i Johnsen Høines (red.) (2000) som menar att matematik och 
verklighet hör ihop, matematiken ska vara förankrad i verkligheten i alla olika stadier. De 
menar att matematiken ska finnas i ett naturligt sammanhang där den kan användas och bli till 
ett verktyg för eleverna i deras vardag.  
 Lundegård, Wickman & Wohlin (2004) betonar att undervisning och upplevelse alltid 
bör ha som mål och syfte att engagera eleverna, de bör känna sig personligt berörda av det de 
gör. Om eleverna till exempel får bygga ett eget vindskydd menar Lundegård med flera att de 
visar stor målmedvetenhet och arbetslust. I detta arbete väcks frågor och samarbete och 
kommunikation utvecklas. Enligt Leicht Madsen (1999) är det genom sina sinnen och 
aktiviteter som barnen kommer fram till hur verkligheten är sammansatt. Det är barnens egna 
aktiviteter som är utgångspunkten i deras utveckling och i synnerhet när det gäller att lära sig 
någonting nytt. 
 Doverborg (2003) anser att det inte är de lärarledda lektionerna som skapar barnens 
förmåga att lära matematik. Det är lärarens förmåga att genom lek, olika teman och i de 
vardagliga stunderna förmedla och på ett positivt och kreativt sätt synliggöra matematiken 
som finns i barnens vardag. Det är viktigt att låta barnen använda matematiken i ett 
meningsfullt sammanhang. Hon menar att det är pedagogens uppgift att ta tillvara barnens 
kunskap och tillsammans reflektera och uppskatta vad man lärt sig. 
 När barn möter matematik i förskola och skola menar Ahlberg (2000) att de är på väg 
att lära sig ett nytt språk. För att de matematiska symbolerna ska få en mening för barnen så 
måste dessa kopplas till deras eget språk. Hon menar att med yngre barn bör man inte använda 
sig av formell matematikundervisning som till exempel att skriva och känna igen siffror eller 
arbeta med övningsböcker. Laborativt material bör enligt Berggren & Lindroth (1998) finnas 
med som en naturlig del i undervisningen, därför är det viktigt att sådant material finns 
åtkomligt för eleverna.  
 För att eleverna ska kunna arbeta på bästa sätt utifrån sina förutsättningar så hävdar 
Malmer (2002) att lärarens attityd till deras tankeprocesser är oerhört viktig, samt att 
arbetssätten är varierande och anpassade efter elevernas behov. Man bör utgå ifrån elevernas 
möjligheter istället för att fokusera på svårigheterna. Eleverna behöver bli medvetna om hur 
viktig deras egen medverkan är, då inlärning förutsätter en medveten och aktiv vilja att lära 
sig. Den viljan infinner sig lättare menar hon när pedagogen skapar en atmosfär där eleverna 
känner sig betydelsefulla samtidigt som det tas hänsyn till deras hem- och fritidsförhållanden. 
Malmer slår fast att det är bra att utgå ifrån elevernas starka sidor och ta vara på deras 
individuella intressen.  
 
Längdbegreppet 
 
Neuman (1989) beskriver att behovet av att mäta uppstod för väldigt länge sedan, de olika 
måttenheterna skapades med hjälp av den egna kroppen. Från början hade enheter som tum, 
fot och famn inga exakta måttenheter, men kom senare att användas av allmänheten ända in i 
seklets början. 
 Begreppsbildning är en viktig del av matematiken anser Berggren & Lindroth (1998). 
De menar att begreppsbildning är en kombination av ord, erfarenheter och ordförståelse. 

 8



Därför är det viktigt att introducera och befästa olika begrepp innan man börjar använda 
matematikens symboler. 
 För att barn ska kunna utveckla förståelse för längdbegreppet så måste de enligt Ahlberg 
(2000) få se, känna, undersöka och jämföra verkliga saker. När barnen utifrån sina egna 
erfarenheter får upptäcka längdbegreppet kan de förstå vilken betydelse det har i verkligheten. 
Hon menar att mätning utvecklar elevers matematiska begrepp och förmågor. Mätning kan 
ske på många olika sätt. Förståelse för längdbegreppet kan eleverna utveckla när de jämför 
olika föremål genom mätning med konkreta saker som exempelvis fötter, händer, glasspinnar, 
kottar och pennor. Man kan öka förståelsen för längd och mätning genom att ställa hypoteser 
om längd och mäta med olika enheter. När eleverna arbetar tillsammans med varandra ökar 
möjligheten för att de ska inse att man kan mäta på olika sätt och använda olika enheter. 
Temaarbeten kan enligt Ahlberg vara goda tillfällen att väva in olika matematiska aktiviteter. 
För att utveckla förståelse och kunna använda sig av matematiska begrepp och metoder bör 
pedagogerna ta tillvara elevernas nyfikenhet och lust att lära. Det handlar om att medvetet 
planera situationer där ett matematiskt innehåll problematiseras. Hon menar att det handlar 
om att fånga spontana situationer i vardagslivet och använda sig av de dagliga rutinerna i 
skolan för att på olika sätt föra in matematik i arbetet. Ahlberg hävdar att problemlösning är 
central i all matematik. Hon hänvisar till en nationell utvärdering5 i matematik som 
genomfördes för drygt ett decennium sedan där det framkom att matematiklektioner till 
största delen bestod av att eleverna ställde upp tal och räknade ut dem. Under senare år har 
enligt Ahlberg problemlösning som är relaterad till vardagsmatematik fått ett större utrymme i 
skolan. Barn möter och använder matematik varje dag utan att tänka på att detta är matematik. 
Hon menar att det är av största vikt att lyfta fram detta i undervisningen så att 
vardagsmatematiken blir tydlig för alla barn. För många barn är begreppet matematik i hög 
grad kopplad till skolan och läroböckerna. 
 Mätning innebär att man jämför en storlek med en annan. När eleven ska mäta ett 
föremål eller en sträcka gör eleven enligt Johnsen Høines (1990) en jämförelse med ett 
mindre eller större föremål eller sträcka. När eleverna beskriver ett föremål eller en sträcka 
har de som regel en referens, de jämför med något. Att jämföra är enligt Johnsen Høines 
viktigt i utvecklingen av talbegrepp och begreppsutvecklingen har anknytning till 
mätbegreppet. Jämförelseord som beskriver olika längdmått är enligt Malmer (2002) bra för 
eleverna att kunna. Exempel på sådana är lång, längre, längst, kort, kortare och kortast. 
 Furness (1998) menar att ”Matematik kan beskrivas som kunskap om och förhållande 
mellan tal, mätande och form” ( s. 10). Mätande har med jämförelse av olika längder att göra. 
Dessa jämförelser är anslutna till ett talsystem vilket har sitt ursprung i måttsystemet. Han 
anser att när barnen själva är med och påverkar lekar eller undersökningar, skapar de regler 
och ökar sin förståelse. Detta ökar barnets kunskap eftersom undersökningen sker utifrån 
barnets nyfikenhet. 
 

                                                 
5 Ljung, B-O. & Pettersson, A. (1990). Matematiken i nationell utvärdering. Kunskaper och färdigheter i 
årskurserna 2 och 5. Primgruppen Rapport 5. Stockholm: Högskolan för lärarutbildning. 
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Syfte 
 
Syftet med vår studie är att utforska lärares och elevers erfarenheter av praktisk matematik 
utifrån exemplet att uppskatta längd. 
 
Definition av uppskattning 
 
Att uppskatta är enligt Nationalencyklopedins ordbok (2000) ”att göra en ungefärlig 
beräkning” av något, exempelvis en sträcka. Furness (1998) anser att mätning är en process 
av olika jämförelser av egenskaper. Vi jämför längden genom att se vad som är kortare eller 
längre, bredare eller smalare. Ögonmåttet används genom att titta på föremålet eller sträckan 
och bekräftas genom att man använder handen eller något annat föremål som är lämpligt. Man 
kan mäta, menar Furness, utan att kunna räkna eftersom man gör olika jämförelser. Vår 
definition av uppskattning är att man gör en ungefärlig beräkning av något. 
 
Metod 
 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie i form av en fallstudie. De metoder vi har använt oss 
av är intervjuer, barnobservationer under aktiviteter och loggboksanteckningar. Johansson & 
Svedner (1998) menar att ett kvalitativt synsätt innebär att man ifrågasätter existensen av 
generaliseringar och inriktar sin forskning på att beskriva det enskilda fallet. Med kvalitativt 
inriktad forskning menar man forskning där datainsamlingen fokuserar på mjuk data, 
exempelvis intervju och tolkande analys. 
 
Fallstudie 
 
Patel & Davidsson (2003) menar att fallstudier innebär att man gör en undersökning på en 
individ eller en grupp individer. Vid fallstudier utgår man ifrån ett helhetsperspektiv för att få 
heltäckande information. En fallstudie är enligt Stensmo (2002) en intensivstudie av ett väl 
begränsat exempel. Det innebär att man studerar det man vill undersöka i sitt naturliga 
sammanhang. Merriam (1994) anser att den som utför undersökningen måste ha stor tolerans 
för mångtydlighet och oklarhet, vara duktig på att kommunicera, samt vara väldigt känslig i 
sitt förhållande till sammanhanget, informationen och sina egna värderingar.  
 
Intervju 
 

I den kvalitativa forskningsintervjun försöker man enlig Kvale (1997) förstå världen ur de 
intervjuades perspektiv. Att försöka utveckla innebörden av människors erfarenheter genom 
samspel mellan praktiska och teoretiska frågor är grunden inom den kvalitativa forskningen. 
Huvuduppgiften är att försöka förstå innebörden av vad de personer som intervjuas svarar. 
Den kvalitativa forskningsintervjun kallas ibland för ostrukturerad eller icke- standardiserad 
intervju. Enligt Kvale finns inga generella förfaranden för intervjuer. Han menar att det är ett 
mänskligt samtal som kan utmynna i många olika frågor. Eftersom det finns få på förhand 
strukturerade förfaranden att tillämpa vid intervjusituationer kan man använda sig av ett 
ostrukturerat intervjuförfarande. Detta innebär att man kan utgå ifrån några på förhand 
konstruerade intervjufrågor, för att under intervjuns gång vidareutveckla intervjun med frågor 
som passar in i sammanhanget. Vid intervjusituationen byggs kunskap upp genom ett samspel 
och utbyte av synpunkter mellan två personer som samtalar om ett ämne av gemensamt 
intresse.  
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Vi valde att genomföra intervjuer för att få ta del av lärarnas erfarenheter av praktisk 
matematik. Enligt Trost (2005) är det viktigt att sträva efter att få svar på frågan hur istället 
för varför när man gör en intervju. På detta sätt kan man lättare förstå den intervjuades 
känslor och sätt att tänka och handla. Han menar att intervjuaren ska vara lyhörd och 
uppmärksamma tonfall, ansiktsskiftningar, ansiktsuttryck, kroppsrörelser och 
kroppsställningar.      
 Den kvalitativa forskningsintervjun ska enligt Kvale (1997) försöka beskriva specifika 
situationer och handlingsförlopp ur den intervjuades livsvärld. Det är inte allmänna åsikter 
som efterfrågas. Kvale menar att det intressanta är det som intervjupersonen tycker och 
tänker. Intervjuaren måste dock ha i åtanke att det i den professionella intervjun oftast råder 
en maktasymmetri eftersom personerna som intervjuas mer eller mindre ställer upp utan 
direkta förkunskaper om vilka frågor som ska behandlas. Likafullt kan en forskningsintervju 
enligt Kvale vara en positiv upplevelse för den intervjuade och under optimala förhållanden 
kan både intervjuare och intervjuperson vara medskapare av ett samtal.  
 En nackdel med intervju som metod kan enligt Patel & Davidsson (1994) vara att det är 
svårt att ställa de rätta frågorna. För den ovane intervjuaren händer det ofta att frågorna inte är 
tydliga nog och att det lätt kan bli långa frågor med korta svar. När det gäller frågornas 
formulering bör man undvika långa frågor, ledande frågor, negationer, dubbelfrågor, 
förutsättande frågor samt varför-frågan. Svåra och främmande ord, fackuttryck, värdeladdade 
ord och uttryck, oklara och tvetydiga ord samt oklara frekvensord är något de också menar att 
man bör undvika vid intervjuer. Kvale (1997) anser att antalet nödvändiga intervjupersoner 
beror på undersökningens syfte och att de kvalitativa intervjuundersökningarna oftast är 
antingen för små eller för stora.  

 
Observation 
 
Med observation som metod avses enligt Patel & Davidsson (2003) att studera beteenden i sitt 
naturliga sammanhang. Observationer är beroende av personers villighet att lämna 
information. Nackdelar med observation som metod kan enligt Patel & Davidsson vara att 
observationssituationen kan kännas konstruerad.  
 Vi valde att göra barnobservationer för att få kunskap om elevernas erfarenhet av 
praktisk matematik. Vi har uteslutit ett i förväg upprättat observationsschema. Den 
observationsmetod vi har använt oss av är i linje med vad Patel & Davidsson (2003) 
benämner ostrukturerad. Ostrukturerad observation betyder enligt dem att man ska inhämta så 
mycket information som möjligt inom ett visst område. Man ska registrera allting som sker. 
Därför är det enligt dem viktigt att man förbereder sig genom att inhämta teoretisk och 
empirisk kunskap inom det område man ska studera. Detta görs för att man ska kunna välja 
vilka som ska observeras, i vilka situationer och under vilken tidsperiod. Patel & Davidsson 
menar att den ostrukturerade observationen således kräver noggranna förberedelser om vad 
som ska observeras, hur observationerna ska noteras och hur observatörerna ska förhålla sig 
under observationstillfället. De framhåller att vid observationer måste man skilja på vad som 
faktiskt händer och tolkningen av vad som händer.      
 
Loggbok 
Stensmo (2002) menar att man under observationer bör föra loggbok. Detta innebär att man 
för anteckningar om vad som sker och vad som iakttas. Under arbetets gång har vi gjort 
loggboksanteckningar i syfte att dokumentera händelser och iakttagelser. Anledningen till att 
vi har valt att göra loggboksanteckningar under studiens gång var för att i ett senare skede av 
studien ha möjlighet att kunna reflektera över, analysera och återge det vi observerat. 
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Undersökningspersoner 
 
Vi har valt att intervjua fyra lärare på tre olika skolor som arbetar i år 1-3 i Skellefteå 
kommun. Våra vuxna informanter är således lärare i skolans tidigare år som har kunskap inom 
matematikområdet och undervisar i ämnet. Vi visste på förhand att en av de fyra lärarna 
arbetar kontinuerligt med praktisk matematik och att en av lärarna mestadels arbetar med 
formell matematik. De övriga två lärarna visste vi inte på förhand vilka arbetssätt de använde 
sig av. Under intervjuerna använde vi bandspelare eftersom det medgav att vi kunde sitta 
avslappnade och lyssna när vi samtalade med lärarna. Med hjälp av bandinspelningarna och 
anteckningarna kunde vi analysera och bearbeta de intervjuades svar. Från var och en av de 
intervjuade lärarnas klasser har vi även gjort observationer under aktiviteter. Respektive lärare 
hade själva valt ut vilka fyra barn som skulle delta i de aktiviteter som vi avsåg att observera. 
Urvalet skedde utifrån de anvisningar vi hade gett lärarna vilket var att de skulle välja ut 
elever som befann sig på en ”normalnivå” i jämförelse med övriga klasskamrater. 
Sammanlagt har vi observerat 16 elever i åldrarna 7-9 år. 
 
Förberedelser och genomförande 
 
Intervjuer med lärare 
Tidigt tog vi kontakt med en utvecklingspedagog som arbetar med projekt för att utveckla 
matematiken i Skellefteå kommun. Av henne fick vi tips på litteratur inom ämnet och ett 
namn på en lärare som hon visste arbetade mycket med praktisk matematik. Vi utformade 
sedan intervjufrågor (bilaga 1) för lärarna och konstruerade tre olika aktiviteter (bilaga 2) för 
eleverna. Efter att vi gjort detta kontaktade vi två lärare som vi kände till sedan tidigare och 
frågade om vi fick göra intervjuer med dem och observationer under aktiviteter med några av 
deras elever. Vi tog även kontakt med den lärare som vi blivit rekommenderade att kontakta. 
Med dessa tre lärare bokade vi in tider för intervjuer, aktiviteter och barnobservationer. Den 
fjärde lärare vi kontaktade nekade till att ta emot oss. Vi ringde då en femte lärare som var 
positiv till att medverka i vår studie och bokade in tider för intervjuer, aktiviteter och 
barnobservationer. Vi bad varje lärare att utse fyra elever ur sina respektive klasser som skulle 
delta i våra observationer under aktiviteter. Av konfidentiella skäl är lärarnas namn fingerade.  
 Vid intervjuerna valde vi att vara med båda två men fördelade arbetet mellan oss så att 
den ena ställde frågorna och den andra av oss antecknade och observerade minspel, röst och 
tonläge. Att intervjua fyra personer ansåg vi vara tillräckligt för vårt syfte.  
 Angående valet av plats för intervjuerna så hade två av lärarna i förväg bokat enskilda 
rum där vi kunde prata ostört. De två andra lärarna hade inte bokat några enskilda rum. På 
grund av folkgenomströmning blev vi tvungna att byta rum men även där blev vi störda av 
övrig personal.  
 
Aktiviteter med elever 
För att kunna observera eleverna i situationer som liknade varandra fick de till uppgift att 
genomföra tre aktiviteter som vi hade konstruerat. Dessa aktiviteter handlade om att uppskatta 
längd. Hos de elever vi observerade var det deras strategier när tog sig an uppgifterna som vi 
intresserade oss för. Vi trädde därmed in i barnens kontext. Under dessa aktiviteter har en av 
oss deltagit i aktiviteten och den andra har observerat vad som skett. I två av de fyra klasserna 
var vi kända av eleverna, i de andra två var vi okända. Enligt Patel & Davidsson (2003) kan 
det vara svårt att komma in i en grupp när man är okänd.  
 Den första uppgiften som eleverna fick var att med hjälp av en trumpinne enskilt 
uppskatta och mäta en angiven sträcka. Med hjälp av denna trumpinne skulle de först göra en 
uppskattning av hur många trumpinnar lång den vita tavlan i klassrummet var. Sedan fick de 
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välja att använda en eller två trumpinnar för att mäta hur många trumpinnar lång den vita 
tavlan var. Den andra uppgiften innebar att eleverna enskilt skulle studera två garnstumpar. 
En garnstump låg helt rak på bordet, den andra var tilltrasslad. De tre påståendena som 
eleverna fick välja bland var: 
 

• Den raka garnstumpen är längst 
• Den raka garnstumpen är kortast 
• Garnstumparna är lika långa 

 
Den tredje uppgiften innebar att eleverna enskilt med hjälp av en innebandyklubba skulle 
uppskatta och mäta ett fotbollsmåls längd mellan stolparna. Med hjälp av innebandyklubban 
skulle de först göra en uppskattning av hur många innebandyklubbor som de trodde rymdes 
på sträckan mellan fotbollsmålets två stolpar. Sedan fick de med hjälp av innebandyklubban 
mäta hur många innebandyklubbor lång sträckan mellan fotbollsmålets två stolpar var. Vid 
två aktivitetstillfällen kände vi oss på grund av tidspress tvungna att ändra på en av de tre 
aktiviteterna. Detta innebar att eleverna i Lenas och Marias klasser fick lösa uppgift tre 
gemensamt.  
 
Etiska överväganden 
 
Informerat samtycke innebär enligt Kvale (1997) att undersökningspersonerna informeras om 
undersökningens syfte och dess upplägg och att de därefter väljer att medverka. Att värna om 
konfidentialitet och anonymitet hos undersökningspersonerna betyder att personlig data som 
identifierar dem inte kommer att redovisas. Vid redovisning av insamlande data så bör man 
enligt Kvale skydda undersökningspersonerna genom att förändra namn och personliga drag. 
Rådatan vi fått utifrån våra intervjuer, barnobservationer och loggboksanteckningar har vi 
sammanställt, analyserat och bearbetat skriftligt. Kassettbanden från intervjuinspelningarna, 
observationsanteckningar och loggboksanteckningar förvarar vi på en plats som bara vi har 
tillgång till. Detta för att försäkra oss om de uppgifter vi samlat hålls konfidentiella.  
 
Resultat 
 
Utifrån våra intervjuer och barnobservationer presenterar vi en bearbetad version av 
intervjuerna med de fyra lärarna och därefter följer vår analys av intervjusvaren. Lärarna har 
fått fingerade namn för att skydda deras anonymitet. Vi kallar dem för Lena, Maria, Anna och 
Karin. Efter detta presenteras en bearbetad version av de barnobservationer under aktiviteter 
som vi genomfört med 16 elever varav fyra elever från respektive lärares klass. Därpå följer 
vår analys av barnobservationerna. Vi avslutar resultatet med en sammanfattande analys av 
intervjusvar och barnobservationer där vi drar egna slutsatser och gör kopplingar mellan 
lärares och elevers erfarenheter.    
 
Intervjuer 
Alla fyra lärare som vi har intervjuat är positiva till ämnet matematik. Tre av dessa lärare 
använder sig huvudsakligen av läroböcker i sin undervisning medan en lärare mestadels 
arbetar utan lärobok. Hälften av lärarna upplever att flertalet elever är positiva till matematik 
medan de övriga lärarna menar att matematikupplevelsen för eleverna är varierande. Samtliga 
lärare använder och tycker att det är bra med konkret material i undervisningen. Ingen av 
intervjupersonerna har någon särskild matematikinriktning i sin utbildning. 
 Lena tycker att det är mycket viktigt för eleverna att ha en egen matematikbok att arbeta 
i eftersom hon menar att detta ger bra resultat, trots att många barn enligt henne ser det som 
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en tävlan att jämföra hur långt de har hunnit. Lena anser att det är en trygghet att ha en egen 
matematikbok i grunden, så att man inte missar något. Att höra hur barn tänker och hur de 
delger varandra av sina tankar menar hon är intressant. De flesta barn tycker att det är roligt 
att få fundera litegrann, att det inte alltid är så lätt att komma fram till svaret. Praktisk 
matematik för Lena är att arbeta med konkret material såsom knappar, kapsyler och 
cuisinairstavar och att ibland vara utomhus. Hon säger att för henne innebär praktisk 
matematik att man arbetar med annat material än böcker. 
 Praktisk matematik för Maria är när man använder hela sig själv, när man gör saker med 
hela kroppen. Hon tycker också att det innebär att man till exempel kan gå till en affär och 
räkna vad saker kostar men att detta inte fungerar varje dag i skolan. Marias erfarenhet av att 
arbeta med praktisk matematik är att jobba med konkret material, ibland utomhus. För henne 
handlar det om att konkretisera matematiken. Hon använder sig av makaroner som eleverna 
får känna på och allt löst som finns i rummet när de ska dela upp tal. Maria har anammat det 
arbetssätt som fanns på skolan när hon började där. Hon skulle vilja arbeta utan lärobok i ettan 
och mycket mer praktiskt, men anser att hon är ”för feg” och vet inte om hon har tillräckligt 
mycket rutin. Hennes kollega, som hon delar klassen med, har liknande tankar men de tvekar 
då de upplever att det är ett krävande arbetssätt. 
 Anna har sett att elever som har svårigheter med sitt logiska tänkande snabbt stöter på 
problem i matematiken. Hon tycker att det är viktigt att medvetandegöra eleverna om 
matematikens innebörd. Praktisk matematik är enligt Anna att jobba med konkret material och 
anknyta detta till vardagen. För henne känns det naturligt att jobba med praktisk matematik på 
lågstadiet. De hjälpmedel och material hon använder i sin undervisning är exempelvis klossar, 
stavar, pengar, multibasklossar och tiostavar. Man kan även klippa, mäta och väga och vara 
utomhus. Annas erfarenhet är att eleverna konkret måste veta vad de jobbar med, till exempel 
veta uppbyggnaden av talen. Eleverna måste förstå hur exempelvis talet fem ser ut och hur de 
kan dela på talet. Hon poängterar att det är grundläggande att eleverna har talbilderna klart för 
sig. 
 Karin påpekar att praktisk matematik ger en grundläggande förståelse inom de fyra 
räknesätten om man utgår ifrån att man får se, förstå och känna med hela kroppen vad man 
har gjort och hon utgår främst ifrån fingertalen. Hon menar att hon tänker laborativt och att ett 
sådant arbetssätt är en nödvändighet. Karin har anammat Dagmar Neumans pedagogik i sin 
matematikundervisning för att hon tycker att den överträffar allt annat. Det är enligt henne det 
enda läromedlet6 som hon upplever har en röd tråd i metodiken. Dagmar Neumans böcker 
använder hon ibland i undervisningen och barnen får läxa ur de häften som hör till böckerna. 
Karin har lång erfarenhet av praktisk matematik vilket ingår i hennes dagliga gärning. Hon 
anser att det är ett måste för henne att använda praktisk matematik och att försöka variera sin 
undervisning beroende på vad eleverna arbetar med. När de arbetar med ett moment så 
försöker Karin anpassa sin undervisning så att alla elever ska ha en möjlighet att förstå. När 
hon arbetar med praktisk matematik så använder hon sig i första hand av fingrarna, men också 
klossar, multibasklossar, stavar, tärningar och lappar. Hon går igenom arbetsmaterialet, har 
dialoger, grupparbeten, pararbeten och gör olika laborationer tillsammans med eleverna. 
Tavelarbete sker ibland. Att arbeta med praktisk matematik är en nödvändighet, det enda rätta 
och en självklarhet. Karin menar att hon tänker laborativt. 
 Lärarna gav olika förslag på hur man kan arbeta med att uppskatta längd. Lenas förslag 
till att praktiskt uppskatta längd är att prata om klassrummet. Hon samtalar ibland med 
eleverna om hur många steg brett eller långt rummet är, varefter eleverna får stega eller 
beräkna sträckan. Marias förslag är att man kan mäta med hopprep eller pinnar istället för 
med längdenheterna. Hon menar att man kan träna på att mäta genom att börja med små 

                                                 
6 Arbetsmaterialet Landet Längesen 
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enheter, exempelvis tummar och fötter. Anna tycker att eleverna kan gissa hur långa saker och 
sträckor är, sedan kan de mäta dem. Hon anser att det är bra att eleverna själva får en känsla 
för hur långt något är. Då upptäcker de att sträckan exempelvis är mycket längre eller kortare 
än vad de trodde. Anna menar att om eleverna först får uppskatta en sträcka och sedan 
kontrollera den genom att mäta, så ger detta en bra koppling till uppgiften. Karin säger att 
man gemensamt kan uppfinna olika enheter, huvudsaken är att eleverna vet vart man börjar 
och slutar när man mäter. Hon utgår successivt från metern tills den enheten blir självklar för 
eleverna, innan hon går vidare till nya enheter. När hennes elever ska mäta kortare sträckor 
finns det behov av och en anledning till att uppfinna fler enheter och på detta sätt kommer 
centimeter och decimeter in. Först då använder de linjalen eftersom när de ska lära sig att 
mäta med linjal ska det vara exakta mått. Vid dessa mätövningar får eleverna mäta och rita.  
 
Analys av intervjuer 
Karin har många års erfarenhet av formell och praktisk matematik. Idag arbetar hon enbart 
praktiskt för att hon anser att det är det enda rätta. Hon har anammat Dagmar Neumans 
pedagogik som för oss var något helt nytt. Att använda sig av fingrarna poängterar Karin är 
det viktigaste och konkreta hjälpmedlet som eleverna har. Det ter sig logiskt och naturligt att 
använda sig av sina fingrar, som man alltid bär med sig. Karins synsätt handlar om alla 
elevers förståelse och hon har valt detta arbetssätt för att hon ser det som en nödvändighet. 
Genom detta arbetssätt förefaller det som att hon vill utmana eleverna och ser möjligheter 
istället för svårigheter i sin undervisning. Det finns ett samband mellan hennes 
förhållningssätt där hon utmanar sig själv i sin lärarroll och i hennes anpassning av 
undervisningen där hon försöker finna de vägar som leder fram till varje elevs unika lärande. 
Karin menar att en varierad undervisning är grunden för att skapa en förståelse hos alla elever.  
 De övriga lärarna i studien arbetar mindre ofta med praktisk matematik och tycker att 
konkret material i den formella undervisningen räcker. Det tycks ha betydelse för Lena att 
kunna använda i förväg utarbetade lärarhandledningar, som oftast följer med läroböckerna. 
Hon anser att det är viktigt att eleverna får en egen lärobok att arbeta i då detta ger henne 
trygghet. Om endast läroboken är utgångspunkten för undervisningen kan det vara svårt att 
skapa ett arbetssätt som sätter elevernas undersökande och utforskande i centrum vilket vi 
anser är betydande för barns lärande. En ensidig inriktning av undervisningen med att i 
huvudsak arbeta med matematik i räkneboken kan enligt Ahlberg (1995) orsaka att eleverna 
får uppfattningen att matematik enbart handlar om att lösa uppgifterna i boken. Maria är 
positiv till att prova på mer praktisk matematik i sin undervisning men känner sig osäker och 
tror sig ha för lite rutin. Möjliga förklaringar till att de flesta lärarna arbetar så lite med 
praktisk matematik kan vara att de tror att praktisk matematik är mer tidskrävande än formell 
matematik. Andra förklaringar kan vara att lärarna känner sig osäkra på sin kunskap, är rädda 
för förändring eller att de tror att praktisk matematik ger sämre resultat. Den formella 
matematikundervisningen tycks fokusera mer på resultatet, om eleven gör rätt eller fel, medan 
den praktiska matematiken utgår ifrån den enskilda eleven och visar intresse för de olika sätt 
som eleverna tänker på. Detta kan man göra genom att exempelvis fråga ”Hur tänker du?”.  
 
Barnobservationer 
De 16 elever vi observerade under aktiviteterna var mellan sju och nio år. Där deltog fyra 
elever från varje intervjuad lärares klass. De fick genomföra tre aktiviteter som gick ut på att 
mäta och uppskatta olika sträckor. Under den första aktiviteten skulle de enskilt först 
uppskatta och sedan mäta den vita tavlans längd med hjälp av en eller två trumpinnar. Lenas 
elever ställde sig frågande till vad uppskattning innebar, vilket ledde till att vi fick 
vidareutveckla vår förklaring och ge exempel på hur en uppskattning kan gå till. De tog 
uppgiften på stort allvar och utförde den noggrant. När Marias elever fick uppgiften tittade de 
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frågande på oss som att de ville ha bekräftelse på att de förstått uppgiften på rätt sätt. Vi 
uppmanade dem att göra på det sätt som de själva uppfattade att uppgiften skulle utföras på. 
Annas elever visade större intresse för oss som personer än för de uppgifter som de skulle 
genomföra. Karins elever var väldigt intresserade av våra uppgifter och tog sig an dem med 
stor entusiasm. Sammanfattningsvis när eleverna gjorde sin uppskattning så valde några av 
dem att stå en bit ifrån tavlan och titta mellan trumpinnen och tavlan, några andra elever gick 
närmare tavlan och gjorde en mätning i luften, medan en del elever gissade. Sju elever mätte 
längs mitten av tavlan med endast en trumpinne, några av dem mätte i luften. Nio elever 
använde sig av två trumpinnar, tre av dessa elever mätte i mitten av tavlan, de övriga sex 
eleverna valde att förflytta trumpinnarna på tavlans list. 
 Den andra aktiviteten innebar att eleverna skulle studera två lika långa garnstumpar, den 
ena stumpen var rakt utlagd medan den andra var tilltrasslad. Eleverna skulle titta på 
garnstumparna och berätta om den raka garnstumpen var längst, kortast eller om stumparna 
var lika långa. När Lenas elever genomförde denna aktivitet var samtliga elever väldigt 
snabba med att presentera sina svar. Tre av Marias elever tog god tid på sig när de skulle 
försöka se hur långa de båda garnstumparna var. En av eleverna svarade efter kort betänketid. 
Två av hennes elever kom fram till sina svar genom att från olika vinklar försöka se och 
jämföra hur långa garnstumparna var. När Annas elever skulle beskriva garnstumparna följde 
de våra anvisningar och ställde inga frågor. De gav intrycket att de snabbt ville bli klara med 
uppgiften och få veta det sanna resultatet. När Karins elever skulle utföra den andra 
aktiviteten var de fokuserade på uppgiften. En av eleverna utmärkte sig genom att ta extra god 
tid på sig och försökte se den tilltrasslade garnstumpen i delar och lägga ihop de olika 
delarnas längd, för att kunna jämföra de två garnstumparna. Sammanfattningsvis sa tio elever 
att den raka garnstumpen var längst. Fyra elever svarade att den raka garnstumpen var kortast 
och två elever sa att garnstumparna var lika långa. Efter genomförd uppgift samlade vi 
eleverna och visade dem att garnstumparna var lika långa. Lenas och Annas elever 
konstaterade att garnstumparna var lika långa genom en snabb blick på stumparna. Marias 
elever visade ett visst intresse för jämförelsen. De uttryckte sina funderingar om hur 
stumparna kunde vara lika långa när de såg så olika ut. Karins elever visade också intresse för 
jämförelsen. De uttryckte sin förvåning över hur lurat ögat kunde bli av stumparnas olika 
former.  
 Den tredje aktiviteten gick ut på att eleverna först skulle uppskatta sträckan mellan ett 
fotbollsmåls två stolpar, med hjälp av en innebandyklubba. Därefter skulle de mäta samma 
sträcka och ange hur många innebandyklubbor lång sträckan var. På grund av tidspress fick 
den tredje aktiviteten genomföras i grupp för Lenas och Marias elever. En av Lenas elever var 
väldigt fokuserad på uppgiften och tog kommandot. De övriga eleverna accepterade detta och 
anpassade sig till sättet att genomföra uppgiften. De andra bidrog genom att titta på och hjälpa 
till att räkna. De diskuterade om svaret skulle ges i hela innebandyklubbor eller i hela och 
delar av en innebandyklubba. När eleverna i Marias klass tillsammans skulle uppskatta 
fotbollsmålets längd tog en av eleverna befälet och försökte med hjälp av ögonmåttet göra 
uppskattningen. En annan elev stod bredvid och försökte samtala med eleven som höll i 
innebandyklubban om vilket sätt som skulle användas. När de hade mätt fotbollsmålet ville de 
genast veta vilket det rätta svaret var. Annas elever genomförde den tredje aktiviteten enskilt. 
En elev satte sig på huk och höll innebandyklubban framför sig, blundade med ett öga, kisade 
och gav sedan sitt svar. En annan elev började mäta istället för att uppskatta, då påminde vi 
eleven om vad det betyder att uppskatta. De övriga eleverna uppskattade genom att gissa. 
Karins elever fick också utföra den tredje aktiviteten enskilt. Samtliga elever tog tag i 
uppgiften efter givna instruktioner utan att ställa några frågor. En elev betraktade 
fotbollsmålet ur olika synvinklar. De övriga eleverna uppskattade sträckan med hjälp av 
ögonmåttet. Sammanfattningsvis så försökte de flesta av eleverna med hjälp av ögonmåttet 
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uppskatta hur många innebandyklubbor som kunde rymmas mellan ett fotbollsmåls två 
stolpar. De grupper som genomförde aktiviteten gemensamt kom fram till sina svar genom att 
gissa. De elever som genomförde uppgiften enskilt hade olika strategier för att lösa uppgiften 
Några av dessa strategier var att använda ögonmåttet, kisa, gissa, samt att betrakta målet ur 
olika synvinklar. När eleverna skulle mäta samma sträcka med hjälp av en innebandyklubba 
så använde de flesta eleverna samma strategi. Denna innebar att eleverna lade 
innebandyklubban på marken och förflyttade den genom att låta den ena änden vara kvar i 
marken medan den andra änden vreds uppåt och framåt. Några elever flyttade 
innebandyklubban genom att lyfta upp den och lägga ner den där de trodde att den föregående 
innebandyklubban slutat. 
 
Analys av barnobservationer 
Under sammanställningen av barnobservationsresultatet valde vi att fokusera på elevernas 
strategier vid utförandet av de olika aktiviteterna. Karins elever ställde fler frågor, var 
undersökande i sitt arbetssätt och tog längre tid på sig att utföra uppgifterna. De var väldigt 
fokuserade på uppgifterna och framstod som mogna och trygga i sig själva. De övriga 
eleverna var snabba i sitt utförande av uppgifterna och ställde inga direkta frågor om hur 
uppgifterna skulle genomföras. Marias elever var tävlingsinriktade och ville veta vem som 
hade rätt. Dessa elever såg varje uppgift som en tävling och verkade tycka att det var viktigt 
att komma närmast det rätta svaret. Detta kan bero på att dessa elever är vana vid att arbeta 
med att lösa uppgifter i skolan på ett resultatinriktat sätt eller att eleverna är vana vid 
tävlingsmoment till exempel i sportsammanhang.  
 Under observationerna noterade vi att eleverna hade olika strategier när de skulle lösa 
uppgifterna. I en av uppgifterna fick eleverna alternativet att välja mellan en eller två 
trumpinnar när de skulle mäta. Anledningen till att vi gav eleverna alternativ var för att vi 
ville se hur de valde och utifrån detta observera vilka mätstrategier de använde sig av. Hälften 
av de 16 eleverna valde att använda två trumpinnar, samtliga fyra elever i Karins klass men 
ingen elev i Annas klass. Möjligen kan detta val ha samband med elevernas ålder. Då Annas 
elever är äldre än alla de andra eleverna men ingen av dem valde två trumpinnar, så förefaller 
det dock inte som att valet berodde på elevernas ålder. Äldre elever har ofta mer förförståelse 
än yngre elever och väljer därför många gånger mer raffinerade metoder. En annan förklaring 
kan sökas i vilken mån eleverna är vana att arbeta med praktisk matematik. Utifrån 
lärarintervjuerna vet vi att Karins elever känner till att det är av stor vikt i en mätning att veta 
var enheten börjar och slutar. Detta kan vara en förklaring till varför de valde två trumpinnar 
istället för en. Att använda sig av en trumpinne räcker om man vet var enheten börjar och 
slutar men mätningen kan bli enklare för eleverna om de använder två trumpinnar. Några av 
Karins elever tog sig an uppgifterna på ett mer utforskande sätt. Till exempel tog en elev god 
tid på sig och försökte se den tilltrasslade garnstumpens alla delar och lägga ihop dem till en 
gemensam längd för att komma fram till sitt svar. Ett praktiskt och utforskande arbetssätt i 
matematikundervisningen kan leda till att eleven lättare kan applicera ett praktiskt och 
utforskande arbetssätt även i andra situationer och sammanhang. Om elever uteslutande 
arbetar i läroböcker verkar det vara svårare för dem att överföra den abstrakta kunskapen till 
händelser och uppgifter utanför läroböckernas värld. I två av elevgrupperna ändrades 
förutsättningarna och en av de enskilda uppgifterna fick omvandlas till en gemensam uppgift. 
Denna skillnad var oplanerad men blev nödvändig av tidsmässiga skäl som vi inte kunde råda 
över. Likafullt kastade detta nytt ljus över elevernas strategier vid problemlösning. När 
eleverna samarbetade var det intressant att lyssna till deras resonemang och höra vilka 
slutsatser de drog. Om samtliga aktiviteter hade gjorts gemensamt hade alla elever fått samma 
förutsättningar. I en grupp var det en elev som tog kommandot och bestämde hur uppgiften 
skulle lösas. I den andra gruppen var det också en elev som tog kommandot men där fanns en 
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annan elev som försökte övertyga denne om att det fanns andra sätt att lösa uppgiften på. I en 
grupp sker ett samspel då eleverna måste kommunicera med varandra på olika sätt. De elever 
som vi observerade under samarbetet gav oss fler insikter om de många olika sätt som elever 
tänker på. Det förefaller som att det finns samband mellan elevernas samarbete och en ökad 
förståelse för uppgifterna och utvecklandet av deras kunskap.   
 
Sammanfattande analys 
 
De fyra lärare som vi har intervjuat använder sig till största delen av en lärobok och har 
konkret material som hjälpmedel i sin matematikundervisning. Detta motiverar de med att 
eleverna lättare ska kunna se talens uppbyggnad. Arbetssättet underbygger inriktning på 
resultat som huvudsakligen handlar om rätt eller fel svar, vilket kan leda till en viss tävlan 
mellan eleverna. Den lärare som använder mycket praktisk matematik i sin undervisning 
betonar istället att det handlar om att tillgodose alla elevers förståelse och att variera och 
anpassa undervisningen efter elevernas behov. Hennes elever får till stor del utforska och 
pröva sig fram i olika praktiska aktiviteter. Dessa elever tycks få en ökad förmåga att använda 
sin kunskap även i andra sammanhang än i skolan. 
  Vidare tycks lärarnas förhållningssätt till formell och praktisk matematik ha avgörande 
betydelse för hur de utformar sin undervisning. Efter utförda intervjuer kan ett antagande 
göras om att lärarnas inställning till ämnet matematik har större betydelse för deras 
undervisningssätt än vad deras egen matematikutbildning har innehållit. Utformningen av 
undervisningen påverkar i hög grad eleverna, vilket i sin tur styrs av lärarens inställning till 
matematik. Vår studie visar att de elever som mestadels arbetar i läroböcker också var de 
elever som var mest tävlingsinriktade och ville veta vem som kom närmast de rätta svaren. De 
elever som var vana vid att arbeta med praktisk matematik ställde fler frågor och var mer 
undersökande i sina strategier.  
 
Diskussion 
 
Vi har funnit och läst relevant och intressant litteratur som vi tycker har gett en solid grund till 
vårt arbete. Det var till stor hjälp att redan i början av arbetet få möjlighet att samtala med 
utvecklingspedagogen vid Skellefteå kommun som arbetar med att utveckla 
matematikprojekt. Hon gav oss många idéer och tankar inför den fallstudie vi gjort.  
 Ahlbergs (1995) tolkning av Piagets teori är att människor inte kan nå kunskap om 
världen enbart genom sinnena. Hon menar att det främst är genom våra handlingar och vårt 
tänkande som våra tankestrukturer förändras. Hos en av de lärare vi intervjuat tycks eleverna 
ha fått den möjligheten genom ett varierat arbetssätt med många praktiska aktiviteter. Som 
Person & Wiklund skriver i Johnsen Høines (red.) (1990) så finns matematik överallt och 
författarna betonar vikten av att synliggöra den på ett spännande sätt. De anser att vuxna bör 
ge barnen plats och utrymme till att upptäcka och utforska vidare, samt att det ska finnas tid 
för fördjupning, reflektion och bearbetning. Hos Karin, som arbetade mycket med praktisk 
matematik, genomförde eleverna uppgifterna på ett mer utforskande sätt under aktiviteterna 
än vad de övriga eleverna i studien gjorde. Detta kan bero på att dessa elever är vana vid ett 
undersökande arbetssätt. Vi ser ett samband mellan den praktiska matematikundervisningen 
och elevernas genomförande under våra aktiviteter. Ahlberg (2001) betonar vikten av att 
praktiska, utforskande och problemlösande aktiviteter ger ökade förutsättningar för att 
eleverna ska befästa den matematiska kunskapen de tillägnat sig här och nu och de 
matematiska kunskaper de kommer att tillägna sig senare i livet. Det tycks finnas ett samband 
mellan att eleverna får möjlighet till fördjupning av sin kunskap genom att utföra praktiska 
moment inom matematikundervisningen och att eleverna genom såväl handling, 
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tankeverksamhet som sinnen får möjlighet att utföra matematik med hela sin kropp. Lundgren 
i Svedberg & Zaar (1998) menar att Deweys tankar kring den praktiska pedagogiken var att 
eleven skulle vara aktiv i användandet av begrepp och lärande verksamheter. Även vår studie 
antyder att när den abstrakta matematiken kombineras med praktisk matematik så förstärks 
och fördjupas elevernas matematikkunskaper, vilket innebär att eleverna får en ökad 
förståelse inom matematiken som de kan ta med sig och använda i det vardagliga livet. Som 
Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) menar så bör barn leva i och uppleva matematik 
med hela sin kropp eftersom det kan påverka deras förståelse för olika begrepp, däribland 
längdbegreppet. Resultatet av intervjuerna visar att den lärare som använde sig av ett mer 
varierat undervisningssätt gav fler elever möjlighet till ökad matematikförståelse. Genom att 
arbeta med praktisk matematik på ett varierat sätt utmanas eleverna och deras möjligheter till 
ökad förståelse blir större. Detta blev synligt under barnobservationerna då Karins elever 
ställde fler frågor, var mer undersökande i sitt arbetssätt och där några av eleverna utmärkte 
sig genom att använda mer raffinerade strategier än eleverna i de andra grupperna.  
 När elever arbetar tillsammans med varandra menar Ahlberg (2000) att möjligheten 
ökar för att de ska inse att man kan mäta på olika sätt och använda olika enheter.  Hon anser 
att det handlar om att fånga spontana situationer i vardagslivet för att på olika sätt föra in 
matematiktänkandet hos eleverna. Även i vår studie tycktes samarbetet mellan eleverna stärka 
deras förmåga att se på uppgifter ur olika synvinklar. Ahlberg (1995) påpekar att det i dagens 
skola i alltför hög grad handlar om den enskilda elevens tänkande. Hon hänvisar till ”Situated 
cognition” där det istället poängteras att människor i vardagslivet löser problem genom att 
diskutera med varandra .  
 Metoderna vi har använt oss av i vår fallstudie är intervjuer och barnobservationer. Vi 
anser oss ha fått svar på vårt syfte då resultatet visar att lärares och elevers erfarenheter av 
praktisk matematik utifrån exemplet att uppskatta längd är varierande. Den lärare som 
använde ett mer praktiskt arbetssätt i sin undervisning hade elever med mer utforskande 
strategier. För de elever som tidigare mött praktisk matematik i liten grad, var det svårare att 
göra uppskattningar av längd. Praktisk matematik kan antas lägga en god grund för ett 
öppnare tänkande, vilket i förlängningen kan innebära ett naturligare möte med olika begrepp. 
 Lärarnas inställning och erfarenhet till ämnet matematik förfaller ha stor betydelse för 
valet av deras undervisningssätt. Vi fann att de elever som i större utsträckning arbetar med 
praktisk matematik i skolan visade på fler olika tillvägagångssätt under aktiviteterna. I Statens 
Offentliga Utredningar (2004:97) finns ett antal undersökningar som visar att elever i allt 
högre grad under matematiklektioner får ägna sig åt att enskilt lösa uppgifter i läroboken. 
Enligt dessa utredningar bör elever få använda sig av olika arbetssätt som till exempel 
diskussioner, praktisk matematik, problemlösning och att arbeta i grupp på ett undersökande 
sätt, vilket skulle göra matematiken mer begriplig och meningsfull. I vår studie har vi funnit 
att de flesta elever huvudsakligen arbetar enskilt i olika läroböcker. Vår förhoppning är att 
elever i tidig ålder får möta matematik som är kopplad till vardagen, i ett naturligt 
sammanhang istället för att enbart associera matematik till läroboken. 
 
Tillförlitlighet och giltighet 
 
Minnet är enligt Trost (2005) en viktig del vid tolkning och analys, allt man ser och hör under 
en intervju är värdefullt vid analys av data. Han menar att man analyserar kvalitativa 
intervjuer genom att läsa igenom det man skrivit ut, bearbetar, och funderar över vad man sett 
och hört under tiden man gjorde intervjun. Han menar att man vid observationer kan använda 
sig av två observatörer vid samma tillfälle, detta för att kontrollera tillförlitligheten. 
Överensstämmelsen mellan observationerna utgör ett mått på tillförlitligheten och kallas 
interbedömarreliabilitet. Kullberg (2004) finner att valet att arbeta med en kvalitativ 
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forskningsmetod innebär att man genom undersökningspersonerna försöker förstå fenomen i 
omvärlden.  
 Genom valet av vårt arbetssätt med att göra en fallstudie bestående av intervjuer, 
observationer under aktiviteter och loggbokanteckningar så finner vi att en djupare kunskap 
uppnåtts. Vi valde att utföra intervjuerna med lärarna och aktiviteterna med eleverna separat. 
Detta för att lärarna inte skulle kunna koppla ihop elevernas aktiviteter med intervjufrågorna 
och därmed ge oss de svar de trodde vi förväntade oss. De eventuella brister som har funnits 
under arbetet med studien ligger i intervjusituationen och barnobservationen. Det är svårt att 
formulera tydliga frågor där risken för misstolkning är liten. Andra intervjufrågor kunde 
möjligtvis ha gett ett annorlunda resultat. Enligt Merriam (1994) måste den som utför 
undersökningen vara lyhörd och ha stor tolerans för mångtydlighet och oklarhet. Det kan även 
finns en risk att intervjusvaren blivit tillrättalagda på grund av att lärarna har gett oss de svar 
de trott att vi förväntat oss. Eftersom vi genomförde intervjuerna på flera skolor så var 
förutsättningarna för intervjuerna olika. Under två intervjuer blev vi till viss del störda av 
övrig personal på grund av folkgenomströmning i rummet. Detta tror vi dock inte har påverkat 
resultatet även om ostörda samtal alltid är att föredra för alla inblandade parter. Resultatet av 
vår barnobservation kan ha påverkats av storleken på elevunderlaget och att den genomfördes 
under en begränsad tid vid ett enda tillfälle. Om studien genomförts under en längre tid och 
vid upprepade tillfällen hade man kanske lättare kunnat se på variationer gällande elevernas 
erfarenheter av praktisk matematik utifrån exemplet att uppskatta längd.  
 
 
Egna reflektioner  
 
Intervjuer 
Vi upplever att lärarna var väldigt öppna och villiga att dela med sig av sin kunskap och sin 
erfarenhet. En lärare pratade om praktisk matematik på en sätt som skiljer sig markant från de 
andra tre lärarna. För Karin innebär praktisk matematik någonting mer än att bara använda sig 
av konkret material när man arbetar med matematik. Karin har dessutom lång erfarenhet av 
praktisk matematik och använder det arbetssättet dagligen. Hon försöker variera sin 
undervisning på många olika sätt, för att alla elever ska få en möjlighet till ökad förståelse. 
Grunden i hennes undervisning är laborationer, vilket förefaller vara ett arbetssätt som är till 
fördel för alla elever.  
  För de övriga tre lärarna innebär praktisk matematik snarare att använda sig av konkret 
material i samband med räknande. Konkret material används således som ett komplement i 
matematikundervisningen. Samtliga har uttryckt att de gärna vill arbeta mer med praktisk 
matematik men de upplever att detta av olika anledningar är svårt att genomföra i den dagliga 
verksamheten. En av lärarna uttryckte tydligt att vissa barn behöver praktisk matematik mer 
än andra och bör arbeta med det för jämnan.  
 
Barnobservationer 
Svårigheter med att observera barn kan vara att vid observationstillfället hinna notera alla 
strategier, gester, ansiktsuttryck och kommentarer. Att kunna läsa mellan raderna och tolka 
det som inte sagts kan vara ett dilemma. De aktiviteter vi använde under barnobservationerna 
kan ha känts främmande för eleverna, likaså vår relation till dem. I efterhand önskar vi att vi 
under aktivitetstillfällena hade bett eleverna dela med sig av sina tankar, frågor och strategier. 
Om vi i högre grad hade arrangerat situationerna så att vi hade kunnat ta del av och lyckats 
fånga dessa tankar och strategier kunde detta ha gett oss en bättre förståelse för varför 
eleverna valde att utförde uppgifterna på de sätt de gjorde. Eleverna fick olika förutsättningar 
under aktiviteterna, även detta kan ha påverkat resultatet. När uppgift ett genomfördes 
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berättade vi i två av elevgrupperna vad uppskatta betyder. I de andra två elevgrupperna 
frågade vi dem vad de trodde att uppskatta betyder, varefter vi förklarade den korrekta 
betydelsen. En del elever fick samarbeta under uppgift tre medan andra fick utföra uppgiften 
enskilt. Detta kan naturligtvis ha påverkat resultatet eftersom eleverna fick olika 
förutsättningar. I efterhand är vi dock tacksamma att vi på grund av tidsbrist ändrade den 
tredje uppgiften så att hälften av eleverna fick möjlighet att göra den gemensamt. Vi noterade 
att de grupper som samarbetade under uppgiften fick fler infallsvinklar på hur den kunde 
lösas. Som Ahlberg (1995) påpekar är det i vardagslivet ganska ovanligt att vi löser problem 
på egen hand. När vi genomförde aktiviteterna så observerade och dokumenterade vi 
elevernas strategier. Elevernas strategier vid mätning var således för oss mer intressanta än 
resultatet av uppgifterna. 
 
Inför vår kommande yrkesroll 
 
Vi vill att matematikundervisningen i skolor ska utformas i samspel mellan elev och pedagog 
så att eleverna ska få prova, känna, undersöka och komma fram till resultat av olika 
matematiska uppgifter. Den praktiska matematiken ska vara en spegelbild av vad som kan 
förekomma i det vardagliga livet och dagens skola bör till större del integrera praktisk 
matematik i undervisningen. Det är en god idé att synliggöra den matematik som finns runt 
omkring eleverna i deras naturliga miljö. Genom att använda sig av ett arbetssätt där eleverna 
får möjlighet att arbeta praktiskt menar vi att utsikterna för lärande ökar för alla individer. Vi 
är övertygade om att elevernas möjligheter att lära ökar om de arbetar med praktisk 
matematik. Även leken är viktig för elevernas utveckling och bör få ta en naturlig plats i 
skolan och användas som ett redskap i lärandeprocessen. 
 Genom att få utföra uppgifter kroppsligt så involveras och utmanas elevernas alla 
sinnen. Vi tror att när man upptäcker matematik rent praktiskt så ger detta en bättre känsla och 
förståelse för matematiska begrepp, däribland längdbegreppet som vi har valt att utforska. I 
många fall behövs mer konkreta hjälpmedel för att eleverna ska förstå och befästa kunskap. 
Att fundera tillsammans gör att den vardagliga matematikkunskapen förstärks, vilket på ett 
naturligt sätt leder till att elevernas kunskap djupnar och erfarenheten från den praktiska 
matematiken gör att kunskapen befästs. I skolan och den närliggande miljön finns det många 
möjligheter att räkna, jämföra och samtala om matematik. Genom att använda sig av 
exempelvis pinnar, snö, sand, vatten och andra material som finns naturligt i elevernas miljö 
kan vi tillsammans med dem diskutera begrepp som längre, kortare, större, mindre, minst, 
ovanpå och under i ett naturligt sammanhang. Det förefaller viktigt att knyta matematiken till 
vardagen därför att eleverna behöver samtala om och lära matematik utifrån sina egna 
erfarenheter.    
 
Fortsatt forskning 
 
Den aktuella forskning som finns att läsa gällande matematik har mestadels en inriktning på 
förskolebarn och äldre elever. Vi eftersöker mer forskning på elever i år 1-5. Det skulle vara 
intressant att göra kartläggningar om lärare och elevers erfarenhet av praktisk matematik i 
storstäder i jämförelse till mindre städer, såväl som i centralortsskolor gentemot byskolor.  
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  Bilaga 1  

 
 
 
Intervjufrågor  
 
1. Hur länge har du varit lärare? 
 
2. Vilken ålder har de elever du arbetar med? 
 
3. Vilken matematikinriktning har du i din utbildning? 
 
4. Vilken är din egen inställning till ämnet matematik? 
 
5. Hur upplever du dina elevers attityd till ämnet matematik? 

 
6. Vilka läromedel använder du i din matematikundervisning? 
 
7. Vilken erfarenhet har du av att arbeta med praktisk matematik? 
 
8. Vad är praktisk matematik är för dig?   
 
9. På vilka sätt arbetar du med praktisk matematik?   
 
10. Varför har du valt att använda just det arbetssätt du arbetar med? 
 
11. Vilka förslag har du på vad som kan hjälpa eleverna att utveckla deras förmåga att 

uppskatta längd?  
 



 
  Bilaga 2 

 
 
 
Aktiviteter 
 
1.  Vi ger eleverna var sin trumpinne. De ska var för sig uppskatta längden på den vita tavlan 

som finns i klassrummet, genom att titta på den med en trumpinne i handen. När eleverna 
är klara med sin uppskattning så anger de sitt svar till oss. Sedan får eleverna välja mellan 
att använda en eller två trumpinnar för att praktiskt mäta hur lång tavlan är. När de är klara 
med sin mätning så anger de sitt svar till oss.  

 
2.  Vi lägger två lika långa garnstumpar på ett bord. Den ena garnstumpen lägger vi som en 

rak linje, den andra garnstumpen trasslar vi ihop och lägger hoptryckt. Vi frågar eleverna 
om den raka garnstumpen är längst, kortast eller om garnstumparna är lika långa. Efter 
avslutad uppgift får eleverna jämföra de två garnstumparna för att se att de är lika långa. 

 
3.  Vi ger eleverna var sin innebandyklubba. De ska var för sig uppskatta ett fotbollsmåls 

längd mellan stolparna. Genom att bara titta på fotbollsmålet med en innebandyklubba i 
handen så ska eleverna uppskatta hur många innebandyklubbor långt fotbollsmålet är 
mellan stolparna. När eleverna är klara med sin uppskattning av fotbollsmålet så anger de 
sitt svar till oss. Sedan får eleverna gå fram till fotbollsmålet och praktiskt använda 
innebandyklubban för att mäta det. När de är klara med sin mätning så anger de sitt svar till 
oss. 

 
 
 
 
 
 




