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ABSTRAKT 

Karin Alsteryd 

Matematiska prefix 

Hur läromedel tar upp kunskapen om de matematiska prefixen och vilka kunskaper elever i år 

6 har i ämnet. 

Mathematical Prefixes 
 
How textbooks and teaching aids teach pupils to understand the mathematical prefixes and what 

knowledge pupils in year 6 have acquired on the subject. 

                                                                                                    Antal sidor: 30 

Syftet med mitt examensarbete var att ta reda på hur läromedel i matematik för år 4-6 tar upp 

kunskapen om prefixen kring vikt, längd och volym och vilka kunskaper elever i år 6 har i 

ämnet. 

Jag har analyserat fem olika läromedel och gjort en enkätundersökning i fem klasser. Genom 

min undersökning har jag kommit fram till att läromedlen ger eleverna för få tillfällen att 

praktiskt erfara kunskaper om de olika enheterna. De flesta informerar om vad prefixen betyder 

men det förekommer inga arbetsuppgifter där eleverna får lära och förstå sammanhanget och 

nyttan med att kunna dem. Resultatet av min enkätundersökning visade att många elever vet vad 

enheterna för längd, vikt och volym heter, men har dåliga kunskaper i vad prefixen betyder och 

svårigheter med att omvandla enheterna. I slutet av mitt examensarbete ger jag några förslag på 

hur undervisningen kan läggas upp för att ge eleverna större möjlighet att förstå prefixens 

betydelse och nyttan med kunskapen.    
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1. Inledning 

 
Jag vill med den här uppsatsen belysa hur läromedel tar upp kunskapen om de matematiska 

prefixen kring vikt, längd och volym. Jag kommer även att undersöka vilken förståelse elever 

i fem klasser i år 6 har i ämnet. Intresset för problemområdet fick jag när jag pratade med en 

speciallärare i matematik för år 7-9. Hon har lång erfarenhet som matematiklärare och har 

under en längre tid funderat över varför elever, som börjar år 7, har så dåliga kunskaper i de 

matematiska prefixen som har med vikt, längd och volym att göra.  När man undervisar i detta 

begreppsområde är det naturligt att lära eleverna att se sambandet mellan kilometer och 

kilogram och kunna omvandla och ha förståelse för enheterna innan de börjar år 7, menar hon. 

Vidare anser hon att det slarvas med den rätta benämningen av kilogram. Många pedagoger 

använder uttrycket kilo och vilseleder därmed eleverna.  

     Genom att lära sig vad kilo, hekto, deci, centi och milli betyder, kan eleverna lättare förstå 

vad t.ex. en kilometer är och vilka mindre delar den består av. Överallt använder vi oss av de 

här prefixen i olika sammanhang och genom att förstå vad de betyder blir det lättare att förstå 

omvärlden. Vi lärare är måna om att eleverna ska tillägna sig den kunskap som behövs för att, 

som det står i läroplanen, de ska kunna fatta rätt beslut, tolka information, fortsätta med annan 

utbildning, förstå och lösa olika problem. Att som vuxna kunna leva ett meningsfullt och 

självständigt liv (Skolverket 2000). 

     När eleverna lär sig matematik är det viktigt att de får upptäcka mönster och se helheterna. 

Det är därför viktigt att vi lärare har goda kunskaper i ämnet och är medvetna om hur man lär 

ut dem. Allt för många elever slutar i dag grundskolan med kunskapsluckor i matematikämnet 

samt dålig förståelse för vad den matematiska kunskapen är till för (Löwing & Kilborn 2002).  

I min uppsats kommer jag att försöka ge enkla och konkreta råd till hur undervisningen kan 

bli bättre.  
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2. Syfte 
 
Med denna undersökning vill jag ta reda på hur läromedel för år 4-6 behandlar det 

matematiska begreppet prefix, speciellt de prefix som har med vikt, längd och volym att göra 

och i vilken utsträckning eleverna tar till sig den kunskapen. 

 

2.1 Frågeställningar 
 
Jag har avgränsat min undersökning till följande frågeställningar: 

• Hur tar läromedlen upp momentet prefix? 

• Kan eleverna förstå vad prefixen betyder?  

• Vilka kunskaper har elever i år 6 när det gäller de matematiska prefixen för vikt, längd 

och volym? 

 

3. Bakgrund 

3.1 Hur fungerar våra hjärnor? 
 
Enligt hjärnforskaren Bergström (1996) har ett barns hjärna tre resurser som vi vuxna genom 

uppfostran ska hjälpa dem att utveckla, för att ge dem de bästa möjligheterna att klara livet. 

Den första resursen är ”Kraften”. Kraften utvecklas redan under fosterstadiet och är den resurs 

som dominerar beteendet hos en nyfödd. Det nyfödda barnet avger massor av okontrollerad 

energi. Det är endast några, bland annat sug- och gripreflexerna som är organiserade. Kraften 

är den energi som strömmar ur oss, framförallt i våra muskler och genom signaler från 

hjärnbarken aktiverar den även vårt medvetande. Den andra resursen är ”Kunskapen”. När ett 

barn utvecklas befäster den kunskap. Kunskaper befäst bättre om flera sinnen är aktiverade 

men för att befästa kunskapen behöver barnet aktivera medvetandet. För att förstå något måste 

man alltså bli medveten. Det här menar Bergström har viktiga konsekvenser för inlärningen. 

Det är viktigt att vi inser vikten av att träna medvetandet hos barnen, menar han. Den tredje 

resursen är ”Värdet”. Värdet är inte någon kunskap men den kontrollerar den. Värdet är en 

resurs som enligt Bergström ofta glöms bort. Det är viktigt att vi tränar alla resurserna så att 

de balanserar varandra. Värdet är att kunna göra ett urval, se helheter och att överväga 

situationer. Genom att försumma utvecklingen av den tredje resursen så utvecklas barnen till 
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att äga en massa kunskap och energi utan att kunna använda den på rätt sätt. För att lyckas i 

skolan behöver eleverna inte bara kunskap, utan också en förmåga att kunna använda 

kunskapen. Det är viktigt att lärarna inte bara lär ut kunskap utan också låter eleverna öva sig 

i att använda den, på ett för dem värdefullt sätt. 

     Dahlgren är inne på samma sak när han beskriver ordet kunskap i sin bok Lärprocessen 

(2001). Han skriver att det är viktigt att skilja på kunskap och information. Information kan 

hämtas ur en bok men först genom att pröva den så blir den till kunskap. Man skapar vetande 

genom att bearbeta information. Kunskap är att skapa kunnande. Han menar också att det är 

väsentligt att uppleva, att det är viktigt att kunna, att kunskapen känns meningsfull. 

 

3.2 Olika didaktiska teorier 
 
Wyndhamn tycker att det är viktigt att visa vad vi vill med ämnet matematik. 

Matematikundervisningen, menar han är ett ”tålmodigt och omsorgsfullt kunskapsbyggande, 

där vi matematiklärare har en gemensam uppgift och ett gemensamt ansvar” (1991: 15). Som 

lärare måste man ta ansvar för hur man lär ut och se sig själv som delaktig i processen. 

Didaktikens uppgift är att göra lärarna bättre på att beskriva och förklara, för att kunna 

stimulera och hjälpa eleverna. Löwing påpekar att förkunskaperna hos eleverna spelar en stor 

roll för hur läraren ska lägga upp lektionerna, genomgångarna och det egna elevarbetet.  

     Høines (2002) vill att eleverna ska tillägna sig kunskaper som de känner att de kan 

använda och som hör ihop med annan kunskap som de lärt sig, det vill säga att de upplever att 

det skapas helheter När vi tolkar något så knyter vi an det till de erfarenheter vi redan har i det 

området. Tiller och Tiller skriver i sin bok Den andra dagen om hur viktigt det är att 

kunskapen får en lokal förankring. Att eleverna kan knyta kunskapen till upplevelser i och 

utanför skolan. Genom att lära känna eleverna och deras intressen så kan en sådan koppling 

ske. Trots att det undervisas så mycket så blir inte alltid resultaten vad man önskat. Tiller och 

Tiller ifrågasätter om det undervisas för mycket utan att eleverna får möjlighet att förstå vad 

kunskapen ska användas till. ”Får eleverna chansen att bli medvetna människor, som inte bara 

lever i samhälle och skola utan lever med sitt samhälle och skola” (2003: 114).  

     I läroplanen står det vad som ska förekomma i respektive ämne och vilka mål eleverna ska 

nå med kunskapen. Den talar inte om i vilken utsträckning varje del ska behandlas. Där är det 

läromedlet som gärna tar över och talar om vad som ska ingå i lektionerna (Wyndhamn 1990). 
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Läroplanen är påverkad av olika teorier om hur elever lär. 

• Socialkonstruktivistisk teori som handlar om att kunskaper växer och utvecklas i mötet 

mellan lärare och elev. Kunskaper kan inte förmedlas utan att båda parter är aktiva. 

Det krävs ett engagemang från både lärare och elev. 

• Metakognitiv teori handlar om hur eleven hanterar information. Att de lär genom att 

pröva för att lära sig veta något som de sedan kan förstå. 

• Teorin om symbolisk interaktion innefattar om hur lärare och elev använder olika 

språk, som tal-, skrift-, bild-, och kroppsspråk, för att uttrycka kunskap. För att eleven 

ska lära så måste undervisningen vara begriplig och innehålla ett språk där kunskapen 

beskrivs på olika sätt (Skolverket 2003). 

Tiller och Tiller beskriver lärandet som fyra solar och att lärandet är beroende av att de lyser 

lika starkt. Solarna heter: 

• Att lära sig veta (kunskapen, att förstå, se sammanhang, skapa nya tankestrukturer) 

• Att lära sig att göra (kunna omvandla kunskap till handling, till exempel att kunna 

bygga, laga mat etc.) 

• Att lära sig att vara (att känna ett värde i det man gör) 

• Att lära sig att leva (att trivas och känna sig omtyckt) 

Kunskapen är viktig och det är viktigt att lärarna kan sitt ämne och att de kan lära ut. Likaså 

är det viktigt att eleverna har bra material som är variationsrikt och pedagogiskt. För att 

eleverna ska kunna ta till sig kunskapen måste de känna sig trygga, omtyckta och få feedback 

på sitt lärande. Förr i tiden gick ofta barnen i skolan varannan dag eller varannan vecka. Den 

dagen då de var lediga från skolan fick de till exempel hjälpa till hemma på gården, med 

fisket eller med skogsbruket. Den dagen gav utrymme för kreativitet och skapande. Barnen 

fick möjlighet att lära av vuxna som hade tid och gav dem ansvar. Det var en viktig resurs för 

skolan som försvann, när barnen började gå i skolan varje dag. I dag finns det möjlighet att i 

skolan skapa uppgifter för eleverna som bygger på praktisk pedagogik men det kräver att 

lärarna är didaktiskt skickliga och har en djup kunskap i sitt ämne (Tiller & Tiller 2003). 

     Elevernas undervisning måste anpassas efter deras förutsättningar Det ägnas fortfarande 

mer tid till att räkna och arbeta med formell matematik menar Malmer (2002), än att träna det 

logiska tänkandet, arbeta med taluppfattning och laborativt material och det laborativa 

materialet hittas för det mesta bara i de lägre åldrarnas undervisning. Hon anser att det 

fortfarande finns lärare som är osäkra och låter läromedlet styra och att det därför är viktigt att 
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ge lärare möjlighet till rätt sorts fortbildning och skapa samverkan. Löwing och Kilborn 

(2002) påpekar i sin bok Baskunskaper i matematik att det sällan är fel på läromedlet utan 

snarare på lärarnas utbildning och fortbildning.  

     En genomgång av ett nytt moment innefattar två delar. Dels den där man talar om vilka 

uppgifter som ska göras, vilka hjälpmedel som kan användas och hur eleverna ska redovisa 

arbetet. Den andra delen handlar om hur eleverna ska lösa uppgifterna, vilka förkunskaper de 

har och vilka strategier de kan använda. För många elever handlar matematiklektionerna om 

att tävla och att bli klara med uppgifterna först. Många anser att det är läromedlen som skapar 

denna tävlingsfokusering. Löwing (2006) tror inte på det utan på att läraren inte visar 

tillräckligt tydligt på varför man lär sig matematik och vad den är till för. Hon menar att 

genom att avsluta varje lektion med en reflektion över vad man har gjort, vad man lärt sig och 

vilka olika strategier eleverna har använt så flyttar man fokus från antalet lösta uppgifter till 

hur och varför man har tänkt och arbetat som man gjort. 

     Enligt Ljungblad (2001) är samtalet i matematikundervisningen det väsentligaste. Dit hör 

inte genomgångarna och förklaringarna, som egentligen är en monolog utan samtalen mellan 

elev och lärare som är en dialog. Genom samtalet får läraren möjlighet att förstå hur eleven 

tänker och hur mycket hon har förstått. På det sättet får läraren även reda på vilka 

förkunskaper eleven har. Genom samtal med eleverna får läraren den förståelse för vilka 

uppfattningar eleven har inom matematiken. En skola där elevernas erfarenheter är kända och 

tas tillvara är en bra skola. ”En god lärare måste alltid kunna två saker: sina barn och sitt 

ämne” (Tiller & Tiller 2003: 19). 

 

3.3 Laborativt material 
 
När man arbetar med laborativt material är det viktigt att förstå att en del elever har svårt att 

göra en koppling till det abstrakta i matematiken. En kloss är för barnet kanske bara en kloss 

och inte en symbol för talet 1. Genom att arbeta med alla sinnen har eleven större möjlighet 

att förstå kopplingen till de abstrakta symbolerna i matematiken. Man kan arbeta motoriskt 

genom att be eleven plocka fram fem stolar och fråga hur många som kan sitta på dem och 

hur många stolar som blir tomma om tre personer går därifrån. Utifrån det kan man diskutera 

hur man kan visa det med klossar, siffror och symboler. Genom att leka, laborera och utforska 

får barnet en möjlighet att skapa sig erfarenheter. Det de har upplevt genom leken kan sedan 

förhoppningsvis skapa en inre bild (Ljungblad 2001). Det är viktigt att det laborativa 

materialet är väl genomtänkt för att det ska kunna fungera som ett stöd för eleven. När det 
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gäller laborativt material är det inte åldern som har någon betydelse utan valet av material 

anser Malmer (2002). Till exempel kan inlärning av algebra, som anses som ett svårt 

symbolspråk, underlättas av laborativt material där man konkretiserar för eleverna. När 

eleverna arbetar med mätningar och enheter är det viktigt att det finns bra mätredskap att ta 

till. Skolorna bör förse sig med olika mått och även ha tillgång till en vanlig hushållsvåg samt 

brevvåg. Malmer menar att eleverna i dag sällan får, på ett naturligt sätt, komma i kontakt 

med längdmätning och vägning eftersom det blir allt ovanligare med manuell hantering. 

Skolan har en viktig uppgift att genom laborationer låta eleverna bekanta sig och lära sig om 

olika vikt och längdenheter. Inom det här området finns det bra möjligheter till samarbete 

mellan andra skolämnen som slöjd, hemkunskap och bild.  

När eleverna mäter med en meterlinjal blir de medvetna om att den är uppdelad i mindre delar 

och genom att lära sig namnen på de enheterna kan de sedan även förstå positionssystemet. 

Att det finns tal som är mindre än 1 (Malmer 2002). Nedan finns en infogad bild på hur man 

kan synliggöra sammanhanget för eleverna (Malmer 2002: 130).  

 

 

Figur 1. Bild som visar hur man kan visa på sammanhanget mellan positionssystemet och de 

matematiska prefixen. Överst har vi talet 13,725 (Malmer 2002). 

 

3.4 Språket 
 
Det är viktigt att arbeta medvetet för att utveckla elevernas ordförråd. Ett sätt kan vara att låta 

eleverna skriva egna ordlistor med matematiska uttryck. I ordlistorna kan de beskriva ett ord 

och även illustrera det. Genom att medvetet använda ord som är viktiga för en matematiker att 

kunna, kommer eleverna att så småningom ta till sig dessa ord och själva använda dem. ”Man 

kan säga att läraren gärna får vara tvåspråkig” (Malmer 2002: 49). Det är också viktigt att 
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använda ett korrekt språk som hjälper eleverna. Löwing (2006) ger ett exempel i sin bok där 

en elev ska hitta ett tal som är större än 0,9 men mindre än 1. Det eleven egentligen ska hitta 

är ett tal som ligger mellan 0,9 och 1. Bara det att man som lärare är medveten om hur man 

uttrycker sig kan göra en väsentlig skillnad för eleven. Malmer (2002) anser att de elever som 

får lära sig de matematiska prefixen som har med vikt, längd och volym att göra får en bättre 

förståelse för de olika enheterna och lär sig samtidigt se kopplingen till positionssystemet. I 

Sverige använder vi dagligen många prefix som till exempel kilokronor (i 

budgetsammanhang), Mkr (miljon kronor) och mikro (miljondel). Om eleverna lär sig dessa 

enheter så lär de sig också att tolka den information som de som vuxna kommer att möta. 

 

 

Figur 2. Bild som visar sammanhanget mellan de matematiska prefixen (Malmer 2002:182). 

 

3.5 Vikt, längd och volym 
 
Måttsystemet är ett system för bland annat vikt, längd och volym. Det uppkom i Frankrike på 

slutet av 1700-talet och i Sverige infördes det år 1878. Tidigare måttsystem utgick ofta från 

människokroppens mått (tum, aln, fot) och varierade därför mycket från land till land. 

Måttsystemet har fått namnet Système International d’Unités och förkortas SI-systemet och 

används sedan 1965 i alla svenska skolor (Bra Böckers lexikon 1987). Namnen på prefixen är 

hämtade dels från grekiskan (kilo, hekto, deka) men även från det latinska språket (deci, centi, 

milli). Alla prefix är inte lika vanliga men förekommer i olika sammanhang som t.ex. i 

Ungern där man använder dekagram och inom vården där mikrogram är en vanligt 

förekommande enhet för läkemedel (Malmer 2002). 
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4. Metod 

4.1 Urval 
 
Min undersökning handlar om hur läromedel tar upp prefixen kring vikt, längd och volym 

samt vilka kunskaper elever i år 6 har om dessa. Med volym avser jag liter, deci-, centi- och 

milliliter. Jag har inte innefattat kunskapen om vad kubik är, i min undersökning. 

     Jag har valt att undersöka läromedel och elever som är knutna till den 7-9 skola där 

läraren, som gett mig idén till undersökningen, arbetar. Alla skolor tillhör samma kommundel 

och de flesta elever börjar sedan på den nämnda 7-9 skolan. När man arbetar med ett 

examensarbete skaffar man sig kunskaper på ett mer systematiskt sätt. Genom att granska 

läromedel har jag har tagit mig tid till att jämföra och analysera sättet att lära ut en viss sorts 

kunskap. Genom att göra en enkätundersökning kan jag analysera vilka kunskaper eleverna 

har i samma ämne (Johansson & Svedner 2001). 

De läromedel som ingår i undersökningen är  

• Matematik Direkt Borgen, Bonniers förlag 

• Talriket, Gleerups förlag.  

• Mattestegen, Natur och kultur 

• Alma, Almqvist & Wiksell 

• Matte Mosaik, Almqvist & Wiksell 

Läromedlen är inte slumpmässigt valda utan är de läromedel som används eller har använts av 

eleverna som ingår i undersökningen.  

     De elever som ingår i undersökningen går i år 6. Jag tyckte att det var intressant att ta reda 

på vad eleverna i den åldersgruppen har för kunskaper, eftersom läraren som gav mig idén till 

undersökningen anser att eleverna som börjar år 7 har alldeles för dåliga kunskaper i ämnet. 

Jag har gjort undersökningen i samtliga 1-6 skolor som ingår i kommundelen vilket blir fem 

stycken. Sammanlagt är det 112 elever i klasserna.  

 

4.2 Datainsamlingsmetod 
 
Med utgångspunkt från min teoretiska bakgrund tänker jag undersöka läromedlen utifrån 

följande aspekter. 

• Berättar läromedlen för eleverna vad prefixen betyder? 

• Ger läromedlen förslag på laborativa aktiviteter och i så fall vilka? 
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• Finns det någon verklighetsanknytning?  

• Finns några skillnader i sättet att ta upp begreppen vikt, längd och volym? 

 

Resultatet av en sådan undersökning kallas komparativ undersökning (Johansson & Svedner 

2001). I min studie ingår både lärarhandledning och arbetsböcker i matematik för åren 4-6. 

     Jag har också gjort en enkätundersökning bland elever i år 6 för att ta reda på vilka 

kunskaper de har i ämnet (se bilaga 1). Med en enkätundersökning kan man göra en allmän 

analys av en företeelse och undersöka samband (Johansson & Svedner 2001). Enkäterna är så 

kallade gruppenkäter, det vill säga de är besvarade av alla i respektive klass vid samma 

tillfälle. Fördelen med gruppenkäter är att respondenterna inte kan konferera med varandra 

och att svarsfrekvensen är hög. Den grupp som väljs för en enkätundersökning kallas för 

population och om alla personer i populationen är involverade i undersökningen, som i den 

här, så är det en totalundersökning (Ejlertsson 1996).  

     Min undersökning är kvantitativ. Det betyder att jag har gjort en undersökning där mina 

intressen och frågor styr undersökningen. Jag är inte involverad i de människor som ingår i 

undersökningen och forskningen är strukturerad, det vill säga jag studerar de begrepp och 

frågeställningar som jag har bestämt ska ingå i undersökningen. I en kvalitativ undersökning 

är det personerna som ingår i undersökningen, deras åsikter, sätt att tänka och vad de uppfattar 

som viktigt som styr undersökningen. En kvalitativ forskare vill se världen ur deltagarnas 

synvinkel och gärna få en nära relation till deltagarna. Forskningen blir ostrukturerad eftersom 

forskaren ska kunna komma fram till deltagarnas tankar och åsikter (Ejlertsson 1996). 

 

4.3 Procedur 
 
För att få bästa möjliga respons på mina undersökningar valde jag att ta kontakt, genom 

telefonsamtal eller personligt besök, med lärarna för samtliga klasser som skulle ingå i 

enkätundersökningen, samt rektorerna för skolorna. Vid en enkätundersökning är det viktigt 

med öppenhet och att överordnade, som rektorer, är informerade för att få deras godkännande. 

Det kan även göra att enkäten får ett mer positivt mottagande (Ejlertsson 1996). I samtalen 

klargjorde jag för syftet med min undersökning och hur läromedelsgranskningen och 

enkätundersökningen skulle gå till. Jag talade också om att jag skickar tillbaka en 

sammanställning av klassens svar på enkäten samt en sammanställning av samtliga klassers 

svar inom en vecka efter det att jag fått tillbaka dem. Det tyckte lärarna var bra, eftersom de är 

nyfikna på vad resultatet blir. Om det skulle finnas kunskapsluckor i ämnet anser de att de får 
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möjlighet att rätta till det. För mig är det viktigt att de lärare som ingår i undersökningen 

själva har nytta av den. Att jag kan ses som ett redskap i deras mål att ge eleverna kunskap. 

     Enligt Johansson och Svedner (2001) är det viktigt att först tänka ut vad det är man vill ha 

svar på, vad det är man ska mäta, när man ska skapa en enkät. Sedan kan man skriva de 

frågeområden som ska ingå, bryta ned dem och skapa frågor. Det är viktigt att hela 

problemområdet innefattas och att frågorna är ställda på ett sådant sätt att svaren blir bra, att 

de har hög reliabilitet och validitet (att upprepade mätningar ger samma resultat och att det 

går att mäta det som efterfrågas).  

     När jag hade skrivit ned frågeområden och brutit ned dem i frågor undersökte jag hur 

liknande frågor formuleras i olika matematiska diagnoser och i en del nationella prov i 

matematik. Jag konsulterade också en lärare i år 6. Att ta hjälp av tidigare material när man 

skapar en enkät ger goda möjligheter att få ett bra material till undersökningen (Johansson & 

Svedner 2001). Enkäten innehåller 15 frågor, 12 bundna, 3 öppna och fyller två och en halv 

A4-sidor. Bundna frågor är frågor där respondenten kan välja mellan olika svarsalternativ och 

öppna frågor är frågor där respondenten svarar själv (Ejvegård 1996). Jag försökte göra 

enkäten så lättläst som möjligt och infogade några bilder som passade till temat, för att göra 

den tilltalande för eleverna. En enkät ska inte innehålla för många sidor men texten får inte 

heller vara för kompakt (Ejlertsson 1996).  

     Med de första tre frågorna i enkäten vill jag ta reda på om eleverna känner till enheternas 

namn. Frågorna 4-8 ska ge svar på om eleverna vet vad några vanliga prefix betyder. Med 

frågorna 9-11 vill jag ta reda på om de förstår det inbördes förhållandet mellan olika enheter. I 

fråga 12 får eleverna möjlighet att visa om de klarar av att omvandla olika storheter. I 

frågorna 13-15 vill jag att de gör några uppskattningar av några vanligt förekommande 

storheter. 

     Enkäterna lämnade jag ut personligen tillsammans med ett informationsbrev till eleverna 

(se bilaga 2), där syftet med enkäten presenterades samt information om att den ska göras 

anonymt. Jag passade då på att förtydliga för lärarna hur jag ville att eleverna skulle lösa 

enkäterna, att de inte skulle få någon annan hjälp än läshjälp. Det var viktigt att de förstod att 

de inte fick förtydliga eller lotsa eleverna till ett svar. När jag genom telefonkontakt fått reda 

på att enkäterna var gjorda hämtade jag dem på respektive skola. Det tog sammanlagt två 

veckor innan jag fick tillbaka alla enkäterna.  

     När jag rättade enkäterna sökte jag samtidigt efter mönster i elevernas sätt att svara. Till 

exempel när de svarade fel om de gjorde det på samma sätt, eller om de hade liknande 

kunskaper och kunskapsluckor. De rätta svaren på frågorna 1-11 omvandlades till procent och 
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på fråga 12, som bestod av flera delfrågor, räknade jag först ut ett medelvärde som sedan 

omvandlades till procent.  Av dessa uträkningar skapade jag sedan ett stapeldiagram. De tre 

sista frågorna är öppna frågor. När man redovisar sådana frågor måste man först kategorisera 

dem för att sedan hitta olika teman i dem (Ejlertsson 1996). Jag har delat upp svaren i tre 

grupper: vanliga svar, ovanliga svar och fel svar och redovisat några exempel. Sist redovisar 

jag de mönster jag upptäckt i elevernas svar.  

     När man analyserar texter som till exempel i ett läromedel är det viktigt att läsa texten 

noggrant och sätta sig in i vad det står och vad som indirekt menas (Johansson & Svedner 

2001). Jag har granskat de läroböcker och lärarhandledningar som eleverna och lärarna, som 

ingår i min undersökning, har använt under de senaste tre åren. De flesta material har jag 

kunnat låna från respektive skola men jag har också använt universitetsbibliotekets böcker. I 

min granskning har jag utgått från de aspekter jag nämnt tidigare och redovisat varje material 

för sig utifrån de två första aspekterna och sedan jämfört materialen utifrån de två sista. Jag 

har sedan kopplat det till respektive klass och deras resultat på enkäterna.  

 

5. Resultat och analys 
 

5.1 Läromedelsgranskning, Alma 

5.1.1 Berättar läromedlet för eleverna vad prefixen betyder? 

Alma tar upp vad prefixen kilo och hekto betyder under år 4. I läromedlet för år 5 presenteras 

prefixen deci, centi och milli.  Prefixens betydelse presenteras i form av små faktarutor. 

Vidare får eleverna veta att eftersom kilo betyder tusen så går det tusen meter på en km. 

 

5.1.2 Ger läromedlet förslag på laborativa aktiviteter och i så fall vilka? 

Kapitlet om längd inleds med att eleverna får berätta vad de vet om längd, hur man mäter och 

vad måttenheterna heter. De får bekanta sig med gamla tiders mått som aln, fot och tum och 

mäta med dem. De börjar sedan uppskatta och mäta olika saker i klassrummet samt tillverka 

en 1-metersremsa som de sedan klipper i dm, cm och mm-bitar för att sedan laborerar med. 

Som extra praktisk uppgift kan eleverna arbeta med stegövningar utomhus (stega olika 

sträckor, mäta det personliga steget och så vidare) samt tillverka en käpp som är en aln lång 

och utomhus mäta upp Noaks ark efter de måttangivelser som finns i Bibeln och sedan 

omvandla till meter. 
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Avsnittet med mil och km inleds med att eleverna får uppskatta olika avstånd utomhus, mäta 

och ta reda på hur lång tid det tar att gå/springa olika sträckor. 

     När eleverna börjar kapitlet med vikt och volym får de elever som inte har några problem 

med att förstå, går vidare med att även räkna med hg. Kapitlet inleds med övningar i att väga 

med balansvåg och brevvåg. De får uppskatta och väga olika saker och sig själva. Avsnittet 

om volym inleds med att eleverna får arbeta med litermått, decilitermått och centilitermått. De 

får hälla vatten i olika förpackningar som de tagit med hemifrån och ta reda på hur mycket de 

rymmer. De ska också praktiskt uppleva att det ryms 10 dl i en liter. 

     I boken för år 5 återkommer arbetsuppgifter med vikt, längd och volym. Eleverna får en 

repetition i hur man väger. De får väga olika saker och placera in vikterna i en tabell för att 

träna på de olika enheterna. Innan eleverna börjar arbeta med uppgifterna om volym ska 

läraren med litermått och decilitermått visa hur många deciliter det ryms i en liter. Eleverna 

får sedan mäta saker i klassrummet och anteckna i en tabell hur många m, dm, cm och mm 

långa de är. 

 

5.2 Läromedelsgranskning, Matte Borgen Direkt 

5.2.1 Berättar läromedlet för eleverna vad prefixen betyder? 

Betydelsen av prefixen kilo, hekto, deci och centi presenteras i läromedlen för år 5. Under år 6 

får eleverna veta vad prefixet milli betyder. Kunskapen presenteras i små faktarutor och 

samtliga återkommer i läromedlen för år 6. Då kopplas också positionssystemet till prefixen. 

Eleverna får till exempel veta att om en meter delas i hundra delar är varje del en centimeter. 

Fortsättningsvis benämns dock delarna som tiondels, hundradels med mera. 

 

5.2.2 Ger läromedlet förslag på laborativa aktiviteter och i så fall vilka? 

Varje kapitel börjar med en diskussionssida. Efter diskussionssidan i kapitlet om längd börjar 

eleverna med att parvis arbeta med att mäta olika saker i klassrummet. Om eleverna är osäkra 

uppmanar lärarhandledningen läraren att låta eleverna få träna sig på att mäta fler föremål i 

verkligheten. Det finns några praktiska arbetsuppgifter kopplade till enheten längd som till 

exempel att mäta olika kroppsdelar samt att mäta med historiska mått. 

     I kapitlet om volym uppmanar lärarhandledningen att låta elever som inte har förståelse för 

vad till exempel en kastrull och en kanna rymmer, arbeta mer laborativt. Till de första 
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uppgifterna i kapitlet om vikt föreslår lärarhandledningen att eleverna ska ha tillgång till en 

våg. 

 

5.3 Läromedelsgranskning, Matte Mosaik 

5.3.1 Berättar läromedlet för eleverna vad prefixen betyder? 

Läromedlet tar vid ett tillfälle upp att kilo betyder tusen och hekto betyder hundra. 

 

5.3.2 Ger läromedlet förslag på laborativa aktiviteter och i så fall vilka? 

Inför start av nytt kapitel finns ett informationsbrev till föräldrarna som tar upp vad eleverna 

ska lära sig och med hänvisning till läroplanens mål. Det innehåller också uppgifter att lösa 

hemma för eleven och föräldrarna, som till exempel att väga och mäta. I läromedlet 

förekommer några praktiska uppgifter i kapitlet om längd, som att mäta dörrposten och i en 

läxa, familjemedlemmarna. Extrauppgifter finns där eleverna ska stega och mäta och mäta 

omkretsen på ett hus, samt en gruppuppgift där eleverna ska tävla genom att uppskatta och 

mäta steg.  

     I kapitlet med vikt och volym finns två uppgifter där eleven ska använda våg och ett 

tillfälle där eleven ska mäta med deciliter- och liter mått. Till kapitlen hör några läxor där 

eleven ska mäta och väga hemma. När eleverna arbetar med enheten volym föreslår 

lärarhandledningen att eleverna får mäta hur många deciliter som ryms i olika förpackningar 

som innehåller 2 l, 1,5 l och 0,5 l.  

     Senare i läromedlet återkommer några praktiska uppgifter som att mäta sin längd och 

skriva i decimalform och i en läxa ta reda på hur mycket vatten respektive gryn det går åt när 

man kokar ris till 2 eller fler portioner. 

 

5.4 Läromedelsgranskning, Mattestegen 

5.4.1 Berättar läromedlet för eleverna vad prefixen betyder? 

Kunskapen om vad milli, centi, deci och kilo och hekto betyder presenteras i faktarutor som 

återkommer vid flera tillfällen. Eleverna upplyses också om sambandet mellan kilometer och 

kilogram. 
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5.4.2 Ger läromedlet förslag på laborativa aktiviteter och i så fall vilka? 

Lärarhandledningen påpekar att det är viktig att eleverna får mäta och väga, att det läggs tid 

på samtal, att det finns en koppling mellan kunskap och verklighet samt att det är bra att 

samarbeta med slöjd, hemkunskap och idrott. I avsnittet om längd står det i 

lärarhandledningen att om eleverna är osäkra i ämnet, så ska de mäta olika saker som sudd 

och gem. Lärarhandledningen ger också olika tips på lektionsförslag, som att låta eleverna 

uppskatta längder som 100 meter och en kilometer, stega, mäta steg, göra pappersflygplan och 

pröva vilket som flyger längst. Även lektionsförslag med historiska mått finns. Eleverna får 

då mäta sina egna mått (tum, fot med mera) och använda de måtten när de mäter saker i 

klassrummet. De uppmanas även att ta reda på, var på kroppen de har måttet 1 m, 1dm, 1 cm 

och 1 mm för att sedan använda de kroppsdelarna för att uppskatta olika längder.  

     Avsnittet med volym kommer strax senare i samma bok. Läraren ska ta reda på vilka 

kunskaper eleverna har, vilka mått de känner till och sedan låta dem undersöka och laborera 

med måtten, till exempel ta reda på hur många dl ris det får plats i två par händer formade till 

en skål och hur många deciliter det får plats i en liter.  

     Avsnittet om vikt börjar med att eleverna väger med våg, tillverkar egen våg av penna och 

en linjal, väger och uppskattar. Som läxa ska eleverna väga olika matvaror i hemmet och 

placera in rätt siffror i gram och hektogram-ruta. Till läromedlet hör uppgifter som ska lösas i 

grupp och ligga till grund för samtal, som till exempel ett besök i en affär för att väga.  

     I lärarhandledningen får man veta att det är viktigt att eleverna skaffar sig referensmått, att 

veta vad till exempel ett A4-ark och en liter mjölk väger. Vidare finns förslag som att låta 

eleverna mäta innehåll i olika förpackningar, göra stentroll i olika vikter och ”Hemliga lådor” 

som innehåller något som eleverna ska uppskatta vikten på och sedan väga. Även uppgifter 

där portotabellen används rekommenderas samt att låta eleverna arbeta med recept.  

 

5.5 Läromedelsgranskning, Talriket 

5.5.1 Berättar läromedlet för eleverna vad prefixen betyder? 

Läromedlet Talriket tar inte upp vad prefixen betyder. 

 

5.5.2 Ger läromedlet förslag på laborativa aktiviteter och i så fall vilka? 

I kapitlet om längd får eleverna bekanta sig med äldre tiders måttenheter som fot och famn 

och mäta med dem. De går sedan över till att arbeta med dagens måttenheter. Eleverna 

uppmanas att både uppskatta och mäta olika saker som kroppen, möbler i klassrummet och 
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arbetsmaterial. Som arbetsredskap ska de använda linjal och tumstock. Eleverna ska också 

mäta saker utomhus. De får utgå från att mäta sitt eget steg och stega, uppskatta och beräkna 

olika sträckor. De ska även kasta en sten och uppskatta samt mäta sitt ”stenkast”. 

Lärarhandledningen uppmanar läraren att låta eleverna då och då redovisa olika 

uppskattningar av längd och mätningar i diagram.  Som avslutning på kapitlet föreslås att 

läraren inför ”Veckans mätning” vilket betyder att eleverna, en gång i veckan får uppskatta 

och sedan mäta ett föremål. 

     Kapitlet om vikt börjar med att eleverna får diskutera, uppskatta och jämföra olika vikter 

och sätt att väga. Läraren uppmanas att göra ett studiebesök i en mataffär med eleverna, där 

de får väga olika matvaror. De ska sedan fortsätta, att i klassrummet väga olika saker med en 

given vikt (jästpaket med mera), väga en deciliter av olika produkter, uppskatta och väga 

olika saker i klassrummet som en linjal och en bok. Även här föreslås det att eleverna kan 

göra diagram av sina uppskattningar och vägningar och införa ”Veckans vägning”.  

     I kapitlet om volym ger läromedlet förslag på olika praktiska arbeten som att uppskatta och 

mäta volym, räkna ut volym med hjälp av tomma mjölkpaket och baka en kaka där olika 

volym och viktenheter ingår.  

     Sist ges det lite förslag på hemuppgifter som till exempel då eleverna ska uppskatta hur 

mycket vatten ett badkar rymmer och sedan ta reda på svaret, hur mycket vatten var och en 

spolar i toaletten varje dag, hur mycket vatten det kommer ur en droppande kran under en 

timme och hur många kilogram sopor familjen slänger under en vecka. 

 

5.6  Läromedlens likheter och skillnader samt deras verklighetsanknytning 
 

Alma, Matte Borgen Direkt och Mattestegen tar upp vad prefixen betyder. Matte Mosaik 

nämner endast vad kilo och hekto betyder och det vid ett tillfälle. Talriket tar inte upp 

prefixens betydelse. Det finns inget läromedel som påpekar om det är viktigt eller ej att lära 

sig prefixens betydelse eller hur läraren ska arbeta för att utveckla elevernas matematiska 

språk.  

     Alma och Talriket börjar alltid med laborativa övningar. I Matte Borgen Direkt är det bara 

kapitlet om längd som börjar med laborativa övningar och i Mattestegen är det bara i kapitlen 

om vikt och volym. I Matte Mosaik är det en del laborativa övningar i informationsbrevet hem 

annars startar kapitlen med att eleverna arbetar i boken. De flesta böcker har övervägande 

praktiska uppgifter i längd och mindre i vikt och volym, speciellt volym. De praktiska 
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uppgifterna förekommer när enheterna presenteras första gången och i några läromedel även 

senare. Alla läromedel utom Talriket låter eleverna arbeta med att omvandla storheter i boken 

när enheterna presenteras första gången. 

     Samtliga läromedel har uppgifter som tränar eleverna i att använda rätt uttryck (till 

exempel gram för brev och meter för kroppslängd). De tränar också eleverna i att förstå vad 1 

och trettiotvå betyder i längdsammanhang (att det är 1 meter och 32 cm). Gemensamt för 

samtliga läromedel är också att de låter eleverna bekanta sig med äldre tiders mått.  

     Verklighetsanknytningen varierar mycket men upplevs överlag som liten bland 

läromedlen. Mattestegen är det enda läromedel som i lärarhandledningen tar upp vikten av att 

koppla kunskapen till elevernas verklighet. Alma, Matte Borgen Direkt, Mattestegen och 

Talriket uppmanar till en diskussion mellan läraren och eleverna där eleverna får redogöra för 

vad de vet om enheterna, hur man mäter och väger och vilka redskap man använder. I 

Mattestegen poängteras vikten av samtal med eleverna och att det är bra att samarbeta med 

andra ämnen som slöjd, hemkunskap och idrott. De ger dock inga tips på hur man kan 

samarbeta utan överlåter det åt läraren. Matte Mosaik börjar kapitlen om längd, vikt och 

volym med att skicka hem ett informationsbrev där det står att eleverna ska skaffa sig 

kunskaper för att kunna lösa problem och hantera olika situationer i närmiljön. Talriket är det 

läromedel som man upplever som mest verklighetsanknutet med övningar där eleverna till 

exempel ska besöka en affär för att väga, praktiskt arbeta med post och porto samt baka.  I 

övrigt består uppgifterna i läromedlen av händelser som kan inträffa i elevernas vardag som 

till exempel en friidrottstävling eller att omvandla ett recept. De finns överlag väldigt få läxor 

som är verklighetsanknutna.  

 

5.7 Sammanfattning av läromedelsgranskningen 
 
Mattestegen skriver i lärarhandledningen hur viktigt det är att ha verklighetsanknytning och 

samarbeta med andra ämnen. De överlåter dock det till läraren utan att ge förslag på hur det 

ska gå till. Några läromedel har praktiska och laborativa läxor. Men de är bara ett fåtal 

uppgifter där eleverna till exempel ska mäta och väga hemma. Löwing & Kilborn (2002) 

menar att poängen med den kunskap som lärs ut i skolan är, att den ska kunna användas i 

elevernas fortsatta liv. Samarbetet med hemmet ger också möjlighet till det som Bergström 

(1996) anser är så viktigt, att träna hjärnans tredje resurs, Värdet. Att låta eleverna värdera 

och förstå vad kunskapen är till för. För att kunskap ska knytas an till elevernas verklighet så 

behöver arbetet med enheterna bygga mer på praktiska uppgifter. Genom att låta uppgifterna 
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bygga på den verklighet eleverna lever i så får kunskapen en betydelse för eleverna. De måste 

känna att det är viktigt att kunna de olika enheterna och att förstå prefixen. 

     Ljungblad (2001)menar att vi skulle vinna mycket på att arbeta med så kallade tunna 

läromedel som bara är grundläggande för att sedan komplettera med böcker som är tematiska 

och med djupare kunskap inom olika områden i matematiken. På det sättet skulle man kunna 

möta varje elev på dess egen nivå. Löwing och Kilborn (2002) tycker att det ställs väldigt 

stora krav på läromedlen eftersom lärarna ofta bara väljer ett läromedel att arbeta med. 

Dessutom anser de att det inte ovanligt att det brukar vara de som anses vara ”lättskötta” som 

är populärast. Läromedel som har likartade uppgifter och hjälper eleverna förbi de svårare 

uppgifterna. Som ett exempel på hur läromedel hjälper elever är de faktarutor som finns i 

böckerna och som talar om för eleverna till exempel hur många centiliter det går på en liter. 

Faktarutor kan vara bra som en påminnelse men eleverna måste ha en uppfattning som de har 

upplevt själva för att förstå.  

     Det är viktigt med praktiska uppgifter och att läromedel och lärare lägger mycket tid på 

det. Läromedlet Talriket är ett bra exempel. Det börjar med många praktiska uppgifter och 

inte förrän senare ska eleverna arbeta i boken med att omvandla, subtrahera eller addera med 

storheter. Längd, vikt och volym inleds med praktiska uppgifter som att mäta och väga, 

uppskatta, diskutera och skapa diagram för att jämföra. Läromedlet Matte Mosaik upplever 

jag som raka motsatsen. Det forcerar och eleverna hinner inte skaffa sig en uppfattning om 

vad till exempel meter, cm är innan de ska räkna med enheterna. I ett laborativt arbetssätt får 

eleverna möjlighet att undersöka och utveckla språket samtidigt som de får förståelse för de 

matematiska begreppen (Malmer 2002).  

     Inget material lägger någon större vikt vid att lära ut prefixens betydelse eller kopplar 

kunskapen till positionssystemet. I läromedlet Matte Borgen Direkt nämns prefixen vid 

genomgång av decimaltal men kallas sedan, som i övriga böcker för tiondel, hundradel etc. I 

läroplanen står det att eleverna ska få möjlighet att uppleva matematiska mönster (Skolverket 

2003). Om eleverna får möjlighet att lära sig positionssystemet tillsammans med prefixen, 

som Malmer (2002) föreslår, så ger vi dem möjligheten att uppleva mönster som underlättar 

när de till exempel ska omvandla. För att eleverna ska kunna tillägna sig kunskaper om 

enheterna längd, vikt och volym så är det mycket viktigt att de får arbeta laborativt. Om de får 

lära sig vad prefixen betyder har de lättare att förstå vad till exempel 1 kilometer är. Lärarna 

måste förstå hur viktigt det är att eleverna måste vara aktiva och få tillräckligt med tid för att 

befästa den här kunskapen (Malmer 2002). 
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5.8 Enkätredovisning 

5.8.1 Andel riktiga svar, i procent, på enkätfrågorna 1-12. 
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I bilaga 3 redovisas varje klass svar på de första tolv frågorna i enkäten. 

 

1. Vad heter enheten för volym? 

2. Vad heter enheten för vikt? 

3. Vad heter enheten för längd? 

4. Vad betyder kilo? 

5. Vad betyder centi? 

6. Vad betyder deci? 

7. Vad betyder hekto? 

8. Vad betyder milli? 

9. Hur många centiliter (cl)går det på en liter? 

10. Hur många hektogram (hg) går det på ett kilogram (kg)? 

11. Hur många millimeter (mm) går det på en decimeter (dm)? 

12. Fråga 12 innehåller olika storheter som eleven ska omvandla. 
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5.8.2 Exempel på elevernas svar på frågorna 13-15 

13. Ge exempel på något som väger 1 kilogram (kg). 

Vanligt svar: mjölkpaket 

Ovanliga svar: sten, katt, marsvin, kanin, bok, hantlar 

Fel svar: väldigt stor sten, människor, godis 

 

14. Ge ett exempel på något som är 2 meter långt. 

Vanliga svar: dörr, säng, bord, basketspelare 

Ovanliga svar: mycket lång person, tavla i klassrummet, lampa i klassrumstaket, planka, 

hopprep. 

Fel svar: träd 

 

15. Ge ett exempel på något som kan rymma 2 deciliter (dl). 

Vanliga svar: kopp, glas 

Ovanliga svar: litet gräddpaket, djup tallrik, såspaket 

Fel svar: hink, kruka,  

 

5.8.3 Redovisning och analys av felaktiga svar i enkäten 

På svaren för frågorna 5 och 6 kan man se ett mönster i de svar som är fel. Av eleverna i 

klasserna B, C, D och E är det 35 % som har svarat att centi betyder hundra och deci betyder 

tio. Eleverna har varit inne på rätt spår men missat att det är hundradelar och tiondelar det 

handlar om. Det mönstret kan man inte se i svaren hos klass A. 

      Likaså kan man se ett mönster i de svar som är fel i fråga 7. Av samtliga elever är det  

43 % som har svarat att hekto betyder antingen tio eller tiondel. Troligtvis så har de utgått 

från att det går tio hektogram på ett kilogram eller att ett hektogram är en tiondel av ett 

kilogram.  

     I uppgift nummer 12 är det sammanlagt drygt hälften som har klarat av att omvandla. Den 

uppgift som hade flest fel var den sista där de skulle omvandla 50 dl till ml. Där har hela 75 % 

av alla elever svarat fel, eller inte alls. Det vanligaste felaktiga svaret är 500 som 31 % av 

eleverna har svarat. Eftersom eleverna inte har tillräckliga kunskaper i vad prefixen betyder 

och i sina läromedel främst har fått lära sig hur många ml det går på en liter så kanske den här 

uppgiften var för svår. Vilket kan vara anledningen till att det är så många som har svarat fel, 

eller inte alls. När man tittar på hur de som har svarat fel på de andra uppgifterna i uppgift 12 
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är det svårt att se något mönster. Antingen har de lagt till några nollor eller plockat in ett 

decimaltecken tillsammans med en eller flera nollor. Till exempel kan man hitta följande svar 

på hur många gram 3,6 kg är: 360 g, 300,6 g, 36 g, 3,60 g och 3006 g. 

     Att låta eleverna lära sig hur många gånger de ska flytta decimaltecknet när de omvandlar 

ger dem ingen bestående kunskap och förståelse för vad det är som händer när de omvandlar. 

Det är viktigt att de verkligen lär sig vad prefixen betyder (Malmer 2002). Ljungblad skriver 

att det är viktigt att eleverna måste få uppleva för att kunna befästa. Att elevens erfarenhet blir 

till kunskap (2001). Vilket skulle kunna betyda att de elever som svarat fel inte har fått 

uppleva till exempel hur tungt 3,6 kg är och hur lätt 1 gram är. 

     När det gäller de öppna frågorna är det en del elever som har gett svar som jag inte kan 

anse vara rätt. Visserligen kan det finnas träd som är 2 meter långa (höga) men ordet träd 

förknippas med mycket större längder. Den elev som skrev träd skulle i så fall ha namngett ett 

speciellt träd som till exempel, trädet vid sandlådan, så att jag hade kunnat kontrollera det. 

Samma gäller svaren hink och kruka på frågan om något som rymmer 2 deciliter. De elever 

som har svarat människa, godis och väldigt stor sten när de skulle nämna något som väger 1 

kg kan ha missuppfattat frågan. Människors vikt räknas i kilogram och kanske en elev har 

köpt eller fått en stor godispåse som innehöll 1 kg godis och en sten kan vara väldigt stor om 

den jämförs med små stenar i grusgången. Men det kan också betyda att dessa elever inte har 

någon uppfattning om hur mycket ett kilogram väger. Att kunna uppskatta längd, vikt och 

volym är en viktig kunskap som måste tränas och att eleverna samtidigt får lära sig i vilka 

situationer vi använder olika måttenheter (Ljungblad 2001). 

5.9 Redovisning av varje klass och respektive läromedel 

5.9.1 Klass A 

Klass A har arbetat med Matte Borgen Direkt under tre år. De flesta vet vad enheterna heter 

men mer än hälften vet inte vad prefixen betyder. Matte Borgen Direkt tar upp vad prefixen 

betyder men presenterar det bara genom faktarutor utan uppgifter där de praktiskt får arbeta 

med dem. Läromedlet har också väldigt lite laborativa uppgifter vilket kan vara anledningen 

till att de inte har så bra resultat på frågorna om prefixens betydelse. De har inte haft 

tillräckliga tillfällen att praktiskt erfara att 1 kg väger tusen gånger mer än 1 gram. Vid några 

enstaka tillfällen i läromedlet ska eleverna väga och mäta volym men i övrigt ska de lösa olika 

uppgifter i boken som att storleksordna olika storheter samt addera och subtrahera med dem. 

Praktiska uppgifter med enheten längd är något fler. Lärarhandledningen framhåller att det är 

viktigt att eleverna får träna praktiskt för att få en förståelse men överlåter åt läraren att själv 
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hitta på och lägga till de övningarna. Mer än hälften av eleverna klarade av att omvandla 

storheterna.  

 

5.9.2 Klass B 

Alla i klassen vet vad enheterna för längd, vikt och volym heter. Över hälften vet vad kilo och 

hekto betyder men alla saknar kunskap om vad deci och centi betyder och endast 10 % vet 

vad milli betyder. Eleverna har arbetat med två olika läromedel. År 4 och 5 hade de Alma och 

nu år 6 arbetar de med Matte Borgen Direkt. Alma tar upp vad prefixen betyder men precis 

som i Matte Borgen Direkt så finns det inga uppgifter där eleverna får arbeta med prefixen 

eller samtala kring dem. Alma har jämfört med Matte Borgen Direkt många praktiska 

uppgifter i både längd, vikt och volym. I Matte Borgen Direkt för år 6 repeteras prefixens 

betydelse men det finns inga laborativa eller praktiska uppgifter att arbeta med. Eleverna 

tränar då bara på att omvandla storheter. Trots att den här klassen har arbetat under två år med 

ett läromedel som har en hel del praktiska uppgifter så är det ingen större skillnad i resultatet 

jämfört med klass A. 

 

5.9.3 Klass C 

Klass C har precis som klass B haft två olika läromedel. I deras första läromedel Matte 

Mosaik presenteras endast betydelsen av prefixen kilo och hekto och det vid ett tillfälle. 

Under sista året har de arbetat med Matte Borgen Direkt och här har prefixen kilo, hekto, deci, 

centi och milli presenterats. Matte Mosaik har några praktiska uppgifter kopplade till 

enheterna men de flesta uppgifterna ska lösas genom att räkna och mäta i boken. Eleverna ska 

till exempel lära sig att 100 cm = 1 m genom att läsa om det. I Matte Borgen Direkt år 6 

förekommer inga laborativa uppgifter med enheterna. Alla elever i klassen vet vad enheterna 

för vikt och längd heter och 81 % vet vad enheten för volym heter. Många elever vet vad kilo 

betyder men har dåliga kunskaper i vad de övriga prefixen betyder. Över hälften har svarat att 

deci betyder tio och centi betyder hundra. 81 % vet hur många cl det går på en liter, hur 

många hg det går på ett kg och hur många mm det går på en dm och mer än hälften klarar av 

att omvandla storheterna. Första gången eleverna kom i kontakt med vad samtliga prefix 

betyder är i år 6. De har arbetat med läromedel som inte innehåller så många laborativa och 

praktiska uppgifter men har ändå ungefär samma resultat på enkätens uppgifter med att 

omvandla storheter som de övriga klasserna. 
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5.9.4 Klass D 

I klass D vet alla elever vad enheterna för längd, vikt och volym heter. Många vet att kilo 

betyder tusen men har inte så stora kunskaper i vad övriga prefix betyder. 60 % av eleverna 

har svarat att hekto betyder tio eller tiondelar och antagligen tänkt att det går tio hg på ett kg. 

De har under år 4 arbetat med läromedlet Talriket. Talriket är det material som har flest 

laborativa uppgifter. Talriket börjar sina kapitel med diskussioner och laborationer. Eleverna 

får praktiskt mäta och väga. De får uppskatta och jämföra. Prefixens namn tas inte upp och 

först i kapitlet med decimaltal får de veta vad delarna i enheterna heter och sambandet mellan 

dem (1liter = 10 deciliter). Under år 5 och 6 har eleverna arbetat med Matte Borgen Direkt. I 

Matte Borgen Direkt år 5 presenteras enheterna vikt och volym. Eleverna arbetar i boken med 

att omvandla. Några praktiska uppgifter förekommer och materialet förklarar vad prefixen 

kilo, hekto, deci, centi och milli betyder. I Matte Borgen Direkt år 6 repeteras prefixen och 

eleverna tränar på att omvandla men inga laborativa uppgifter förekommer i ämnet. De här 

eleverna har börjat med att arbeta mycket laborativt och praktiskt jämfört med övriga klasser. 

Resultaten visar dock inga större skillnader.  

 

5.9.5 Klass E 

I klass E vet alla vad enheten för längd heter och nästan alla vad enheterna för volym och vikt 

heter. Eleverna har precis som i övriga klasser svårt för frågorna 4 till 8 om prefixens 

betydelse. Hälften av eleverna vet vad kilo och milli betyder men har svårt för centi, deci och 

hekto. På fråga 7 har 75 % av eleverna svarat att hekto betyder tio eller tiondel och precis som 

klass D antagligen tänkt att det går tio hg på ett kg. Elevernas första läromedel Mattestegen, 

som de har haft i år 4 och 5, innehåller en del bra laborativa uppgifter. De flesta uppgifterna är 

dock att mäta i boken och att träna på att omvandla. Eleverna får genom faktarutor veta vad 

prefixen betyder men i stället för att själv pröva sig fram på ett laborativt sätt så presenterar 

boken information som eleven sedan ska använda för att räkna ut svaren. Under år 6 har 

eleverna som övriga klasser arbetat med Matte Borgen Direkt. De här eleverna har under två 

år haft ett läromedel som poängterar att det är viktigt att verklighetsanknyta kunskapen som 

skolan lär ut. De föreslår inte hur eller har uppgifter som stödjer deras åsikt vilket kan vara 

anledningen till att eleverna i klass E uppvisar ungefär samma resultat som övriga klasser. 
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5.10 Sammanfattning av redovisning av varje klass och respektive läromedel 
 
Av 112 elever som ingick i undersökningen är det 104 stycken det vill säga 93 % som har 

svarat på enkäten. Bortfallet har berott på sjukdom eller ledighet. Bland de elever som ingår i 

undersökningen finns det inga större skillnader i deras kunskap om längd, vikt och volym. 

Nästan alla vet vad enheterna för längd, vikt och volym heter men många vet inte vad 

prefixen betyder. Dock var det över hälften som visste att kilo betyder tusen. Av alla elever 

var det 73 % som svarade rätt på frågorna 9-11. De har alltså ganska bra kunskaper om hur 

många centiliter det går på en liter, hur många hektogram det går på ett kilogram och hur 

många milliliter det går på en deciliter. Trots att det skiljer en del i läromedlens sätt att lära ut 

kunskapen kring längd, vikt och volym så visar undersökningen att det inte skiljer så mycket 

bland elevernas kunskaper. Uppenbart är att det saknas något för att eleverna ska lyckas 

bättre. Man kan ifrågasätta om det till exempel ges tillräckligt utrymme för att befästa 

kunskap och praktiskt erfara nyttan med den. Att som Bergström påpekar träna hjärnans 

resurser så att de balanserar varandra (1996). Eller att låta kunskapen få en för eleverna, lokal 

förankring (Tiller & Tiller 2003). 

 

6. Diskussion 
 

Syftet med att låta våra barn gå i skola är att de ska lära sig saker, befästa kunskap som är 

viktig att ha för att klara av att kunna tolka information, fatta beslut och delta i 

beslutsprocesser (Skolverket 2003). Jag skulle vilja skapa en skola som bättre tar tillvara på 

de möjligheter som finns för att förankra kunskap i verkliga livet. Där ingen kunskap hänger 

lös utan mening. För att det ska vara möjligt är det viktigt att läromedelsförfattarna är med oss 

och att utbildning och fortbildning för lärare har fokus på det. I min undersökning visar det sig 

att många elever i år 6 inte vet vad prefixen betyder och att de har svårt att omvandla 

storheterna. När man börjar arbeta med ett nytt avsnitt i matematiken är det mycket viktigt att 

läraren lägger ordentligt med tid på genomgång, diskussion och laborationer. För en del elever 

tar det extra lång tid att förstå sammanhangen och de behöver då ännu mer tid.      

     Enligt Bergström är det viktigt att eleverna får möjlighet att utveckla även den tredje 

resursen i hjärnan, Värdet. Han menar att det är först när eleverna har värderat kunskapen som 

de verkligen förstår den. Det är alltså värdekapaciteten i hjärnan som kontrollerar kunskapen. 
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De elever som inte får möjlighet att utveckla värdet har svårt för att se helheten. Skolan ska 

inte bara lära ut kunskap utan hjälpa eleverna att bygga helheter som värderingar, åskådningar 

och tänkesätt m.m. Bergström menar att om skolan bara fyller eleverna med kunskap 

utvecklar de robothjärnor, ”som kan programmeras utifrån, men som saknar en egen stark 

vilja” (1996:32). 

     Oavsett om vi lärare väljer att arbeta utifrån delarna eller helheten när vi introducerar ett 

nytt avsnitt i matematik är det mot helheten vi ska sträva, att eleverna ska få möjlighet att 

uppleva värdet av kunskapen i verkliga livet, inte i en matematikbok. Ljungblads (2001) idé 

om att matematikböckerna ska vara tunna och grundläggande för att sedan kompletteras med 

tematiska böcker med djupare kunskap tilltalar mig. Det är då viktigt att de kompletterande 

böckerna är gjorda på ett sådant sätt att de knyter an till elevernas verkliga liv. Att de till 

exempel visar i vilka sammanhang man använder längd, vikt och volym och att uppgifterna 

bygger på situationer som inte är konstruerade. Det är väl snarare så att de böckerna ska vara 

mer av en lärarhandledning för läraren med förslag på övningar som kan anpassas för varje 

klass och de förutsättningar som finns runt skolan, hur närmiljön ser ut.  

     I Norge startade på 1970-talet ett projekt som kallades för Lofotsprojektet. Det skulle syfta 

till att undervisningen i skolan skulle utgå mer från den miljö eleverna växte upp i och att man 

genom det skulle ge eleverna bättre begreppsbildning och att deras kognitiva utveckling 

skulle gynnas (Tiller & Tiller 2003). Det är en bra idé som skulle göra livet mer lätt att förstå 

för många elever tror jag. Att vi som lärare knyter samman närmiljön och skolan. Vi skapar 

också möjlighet till samtal mellan eleverna och deras föräldrar om vi tillåter eleverna att 

uppleva och lära av närmiljön. Vi ger dem ett gemensamt språk och skolan blir då inte en 

isolerad ö i samhället. I läroplanen står det att alla som arbetar i skolan ska i samarbete med 

föräldrarna utveckla skolans innehåll och verksamhet (Lpo94). I föräldrarna har vi en 

outnyttjad resurs som vi kan få ta del av. När det gäller enheterna längd, vikt och volym skulle 

man kunna ge eleverna läxor som är knutna till familjens gemensamma liv som till exempel 

hushållsarbetet, eller föräldrarnas yrkesliv eller fritidsintressen. Genom det så får eleverna 

uppleva varför man måste kunna mäta, väga och omvandla och föräldrarna får möjlighet att 

dela med sig av sin kunskap. 

     Tiller och Tiller (2003) skriver om hur det var förr i tiden då eleverna gick i skolan 

varannan dag och om vad den andra dagen innehöll för kunskap. Kunskap som de kallar för 

”handens kunskap”, det praktiska och handgripliga. De menar att det är viktigt att plocka in 

den kunskapen i skolan nu när vi har tagit bort den möjligheten från eleverna, att få tid till att 

arbeta praktiskt, tid att tänka och fundera över vad det är de gör. Handens kunskap har inte 
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lika många ord som den teoretiska kunskapen. Tiller och Tiller menar att handens kunskap 

kan kallas för tyst kunskap och förvärvas endast genom att man får träna och att de ord som 

förekommer bara assisterar handlingen. 

     Fördelen med att veta vad prefixen kring längd, vikt och volym betyder är stor. Eleverna 

vet då att kilometer betyder tusen meter precis som millimeter betyder tusendels meter och de 

förstår även sambandet mellan kilometer och kilogram. De får också lättare för att omvandla 

mellan enheterna när de vet vad prefixen betyder (Malmer 2002). För att förstå 

positionssystemet och de olika sambanden mellan enheterna i längd, vikt och volym är det bra 

att använda olika material för att göra det konkret. Men det är viktigt, som Löwing (2006) 

skriver i boken Matematikundervisningens dilemman, att man som lärare förstår att 

konkretisering används som ett stöd för att skaffa sig en mental bild eller ett språk som kan 

användas för att lösa nya problem. 

 

6.1 Förslag på hur undervisning i längd, vikt och volym kan läggas upp. 
 

• Utgå från elevernas verklighet för att utveckla deras matematiska språk. Eleverna kan 

vara delaktiga i att skapa ett eget matematiskt lexikon där de kan rita och skriva vad 

till exempel hekto är. För att eleverna ska kunna abstrahera måste de veta vad det är 

som ska abstraheras. Därför är det viktigt att utgå från deras eget språk eller använda 

konkret material (Löwing 2006). 

• Börja varje nytt avsnitt med en gemensam diskussion där nyttan med kunskapen lyfts 

fram och där eleverna får tid att lära känna de olika enheterna genom laborativa 

övningar. Enligt Malmer (2002) så är ofta skolor dåligt utrustade när det gäller olika 

mätredskap som deciliter och litermått. 

• Samverka med föräldrarna och låta dem bli delaktiga i arbetet genom att knyta 

undervisningen till elevernas närmiljö. Vara medveten om i vilka sammanhang längd, 

vikt och volym används i familjens vardagsliv. Uppmuntra föräldrarna att låta 

eleverna vara delaktiga i skötseln av hemmet. Visa föräldrarna på vikten av att låta 

eleverna få vara med och tanka bilen, baka, laga mat, renovera huset m.m. Det finns 

många tillfällen i ett hem där kunskapen om längd, vikt och volym är nyttig. ”Unga 

människor i utveckling måste få rika möjligheter att utforska den praktiska världen”  

     ( Tiller & Tiller 2003:136)  
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• Avsluta alla lektioner med att tillsammans med eleverna reflektera över vad de lärt sig 

och hur man kan använda kunskapen, verklighetsanknyta den. Enligt Löwing (2006) 

får eleverna då möjlighet till att diskutera olika lösningar samt tid till reflektion. 

 

6.2 Metodanalys  
 
Metoden för att få svar på mina frågor är inte heltäckande. Jag skulle ha kunnat komplettera 

med kvalitativa intervjuer för ta reda på hur lärarna använder sina läromedel. Genom 

observationer skulle jag också fått möjlighet att uppleva hur de undervisar, vilket språk de 

använder, hur mycket tid de lägger på varje moment m.m. 

     Jag har försökt konstruera frågor som ger svar på det jag är ute efter och att en ny 

undersökning skulle ge samma svar. Det är svårt att svara på om den här undersökningen har 

hög reliabilitet. Troligtvis så skulle de flesta elever svara på samma sätt men det kan också ha 

förekommit slarv vid ifyllandet som sänker reliabiliteten. Validiteten i undersökningen kan 

man säga är hög eftersom det är 92 % av urvalet som har svarat. Validiteten har också med 

hur frågorna är utformade, om de ger svar på den kunskap jag är ute efter. Jag har försökt att 

blanda olika typer av uppgifter men skulle kanske ha kunnat få högre validitet om jag 

kompletterat med praktiska uppgifter. En del elever kan äga kunskaper som de inte kan 

presentera i skrift.  

     Det har varit svårt att hitta metodlitteratur för granskning av läromedel i matematik. Jag 

har på egen hand utifrån de få råd jag hittat i litteraturen försökt analysera läromedlen. Med en 

klarare vägledning och bra verktyg tror jag att jag hade kunnat göra en bättre analys. 

     Att få möjligheten att göra en undersökning av det här slaget är mycket intressant och 

lärorikt. Jag har blivit positivt bemött av de lärare som har hjälpt mig med undersökningen 

och även rektorerna har visat intresse för min undersökning och vill veta vilka resultat jag har 

kommit fram till. Tack alla ni som hjälpt mig i mitt arbete. 

 

6.3 Fortsatt forskning 
 
Som förslag på vidare forskning skulle man kunna fördjupa undersökningen med att intervjua 

lärarna för att ta reda på hur de lär ut prefixen, om de tycker att faktarutorna i texten räcker 

eller om de kompletterar med att låta eleverna diskutera och laborera. Om de följer 

lärarhandledningen och utnyttjar de förslag på laborativa övningar som ges, utesluter dem 
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eller kompletterar med annat och hur mycket de låter läromedlet styra. Det skulle också vara 

intressant att djupare gå in i läromedlens sätt att lära ut. Ge en djupare analys av hur de lägger 

upp sin kurs och sedan jämföra och se om det påverkar elevernas resultat i de nationella 

proven. 
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Enkät                                                                                                Bilaga 1 
 

Ringa in rätt svar                                                                           
 
 

1. Vad heter enheten för volym? 
 
kilogram (kg)          liter (l)          meter (m)          vet ej 
 
 

 

 

 

2. Vad heter enheten för vikt? 
 
kilogram (kg)          liter (l)          meter (m)          vet ej                       
 
 
 

 

 

3. Vad heter enheten för längd? 
 
kilogram (kg)          liter (l)          meter (m)          vet ej 
 
 
 

 

 

4. Vad betyder kilo? 
 
tusen      hundra      tio      ett      tiondel      hundradel      tusendel      vet ej 
 
 

 

 

 

5. Vad betyder centi? 
 
tusen      hundra      tio      ett      tiondel      hundradel      tusendel      vet ej 
 
 
 

 

 

6. Vad betyder deci? 
 
tusen      hundra      tio      ett      tiondel      hundradel      tusendel      vet ej 
 



 33 

7. Vad betyder hekto? 
 
tusen      hundra      tio      ett      tiondel      hundradel      tusendel      vet ej 
 
 

 

 

 

8. Vad betyder milli? 
 
tusen      hundra      tio      ett      tiondel      hundradel      tusendel      vet ej 
 
 

 

 

 

9.  Hur många centiliter (cl) går det på en liter? 
 
10       100       1000       10 000       vet ej 
 
 
 
 

 

10. Hur många hektogram (hg) går det på ett kilogram (kg)? 
 
10       100       1000       10 000       vet ej 
 
 
 
 

 

11. Hur många millimeter (mm) går det på en decimeter (dm)? 
 
10       100       1000       10 000       vet ej 
 
 
 
 
 
Skriv svaret 
 
12. 4 m = ________ cm        7,5 dm = ________ m          50 mm = ________ dm 

 

 6 hg = _______ kg            3,6 kg = _______ g              900 g = ________ hg 
 
 0,5 l = _______ dl                40 cl = _______ l                 50 dl = _______ ml 
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13. Ge ett exempel på något som väger ett kilogram (kg). 
 

 

 

 

 

 

14. Ge ett exempel på något som är två meter långt.                          
 
 

 

 

 

 

15. Ge ett exempel på något som kan rymma två deciliter (dl). 
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                                                                Bilaga 2 

Hej!                                                           

Jag heter Karin Alsteryd och läser till matematiklärare. Jag har som 

uppgift att undersöka vad elever i år 6 kan om de matematiska 

enheterna vikt, längd och volym. Alla elever som går i sexan på 

xxxxxxxxxskolan, xxxxxxxxskolan, xxxxxxxx skola, xxxxxxxx 

skola och xxxxxxxx skola ska vara med i min undersökning. 

Undersökningen är anonym vilket betyder att du inte ska skriva 

ditt namn på den.  

De första elva frågorna på enkäten har olika förslag på svar. Där 

ska du göra en ring runt det rätta svaret. På de sista fyra ska du 

skriva svaret. Du behöver inte svara på dem i ordning utan börja 

där det känns bäst, hoppa över dem som känns svåra och gå 

tillbaka till dem senare.  

När du har svarat på frågorna skickar din lärare enkäterna till mig 

för rättning. Jag skickar sedan tillbaka dem rättade så att ni i 

klassen får reda på vad ni har för kunskaper om vikt, längd och 

volym. 

Lycka till! 
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                                                                                                                                        Bilaga 3 

Redovisning av varje klass svar på de första tolv frågorna i enkäten 

 

Tabellen visar hur många som svarat rätt respektive hur många som svarat fel, vet ej eller inte 

svarat alls (en klass med 19 elever där 15 har rätt svar och 4 har fel, vet ej eller inte svarat alls 

redovisas 15/4). 

Skola A innehöll 14 elever 13 deltog i undersökningen, skola B 10 alla deltog, skola C 22 

elever 21 deltog, skola D 35 elever 32 deltog och skola E 31 elever varav 28 deltog i 

undersökningen. 

Fråga 12 består av nio delfrågor som jag har numrerat på följande sätt: 

12.1 12.4 12.7 

12.2 12.5 12.8 

12.3 12.6 12.9 

 

 
 
FRÅGA NR Klass A,  

13 elever 
 

Klass B,  
10 elever 

Klass C,  
21 elever 

Klass D, 
 32 elever 

Klass E,  
28 elever 

1 12/1 10 17/4 32 26/2 
2 12/1 10 21 32 27/1 
3 12/1 10 21 32 28 
4 4/9 7/3 16/5 22/10 14/14 
5 6/7 0 1/20 10/22 6/22 
6 6/7 0 2/19 9/23 7/21 
7 5/8 6/4 5/16 3/29 4/24 
8 4/9 1/9 7/14 16/16 14/14 
9 11/2 8/2 17/4 24/8 19/9 
10 9/4 6/4 17/4 21/9 21/7 
11 10/3 7/3 17/4 22/10 19/9 

12.1 9/4 4/6 12/9 15/17 23/5 
12.2 7/6 9/1 14/7 22/10 21/7 
12.3 9/4 6/4 13/8 24/8 21/7 
12.4 10/3 6/4 12/9 23/9 24/4 
12.5 7/6 5/5 14/7 21/11 16/12 
12.6 8/5 7/3 15/6 22/10 14/14 
12.7 9/4 6/4 10/11 24/8 15/13 
12.8 9/4 6/4 11/10 21/11 15/13 
12.9 2/11 4/6 7/14 10/22 7/21 
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