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Sammanfattning: 

Syftet med undersökningen var främst att se hur ett mindre antal enskilda elever i årskurserna 

3-6 gör när de mäter längd på föremål utan att ha fått tydliga instruktioner alldeles före. 

Undersöka vilka sorters mätfel som är vanliga. Ett sekundärt syfte var att se om och i så fall 

hur mätkunskaperna utvecklas utefter åldern. Observation med löpande anteckningar 

användes som enda metod. Det var vanligt att ha svårt för att mäta exakt och när linjalen inte 

lades korrekt medförde det fel svar. Många upptäckte inte om mätverktyget var defekt och 

graderades olika, så att mäta med trasig linjal visade sig vara svårt för många. Försiktiga 

slutsatser är att det vore bra att följa upp elevernas teoretiska och praktiska kunskaper inom 

mätning tidigt, kontinuerligt och öva mer laborativt på att mäta längd samt att använda olika 

sorters mätverktyg.     
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1 INLEDNING 
Mätning är en vardagskunskap. Intresset för att se hur elever gör när de mäter längd har 

väckts på olika sätt. Jag har jobbat en tid som olegitimerad lärare främst på mellanstadiet, en 

kortare tid på lågstadiet och lite på högstadiet. Där har jag mött elever i årskurserna 3-8 som 

har börjat mäta från 1 cm på linjalen, andra har mätt direkt från vänstra kanten av linjalen 

oavsett om gradering funnits eller inte. Ser eleverna att mätverktygen är olika? Flera elever 

har mätt på ett ungefär, utan någon större noggrannhet. Vilka mätfel görs och hur vanliga är 

de? Många elever har svårt för att just mäta längd, vilket märks väl i ett praktiskt ämne som 

slöjd. Några slöjdlärare har påtalat att elever idag inte kan mäta. En del av slöjdlärarna har 

genomgång för hur man mäter just innan eleverna ska göra det. Om måtten inte är korrekta 

uppnås inte önskat resultat i slöjd, vilket gör att det kan vara enklare för slöjdläraren att mäta 

åt elever jämfört med de korrigeringar som annars måste göras. Jag ville se om eleverna kan 

principerna för mätning, om de har lärt sig momenten och kan omsätta dem i praktiken utan 

att påminnas om hur de ska göra. Det borde vara lättare att se hur elever gör när de mäter. 

Denna  praktiska övning har valts för att undersöka det. Malmer (2002) ”Det bästa sättet att få 

elever att förstå hur viktig matematiken är inom alla områden är att låta matematiken 

integrera med andra ämnen. Det kan förslagsvis ske i vissa temaarbeten, där ibland flera 

lärare kan samverka. Ämnen som man kanske inte direkt tänker på, men som faktiskt 

innehåller mycket matematik, är slöjd och hemkunskap”. Ämnet slöjd innehåller mätning av 

längd så därför valde jag att göra undersökningen i årskurs 3-6 under slöjdlektioner.  

1.1 Bakgrund 

Här beskrivs vad som gäller ämnet matematik och specifikt för mätning av längd som ingår i 

matematikens område geometri, ur läroplanen för grundskolan Lgr11. 

 

1.1.1 Vad står det i läroplanen?   

Skolverket skriver i Lgr 11, Skolverkets Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmen (2017) att:  

  

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.  

 

I Läroplanen för grundskolan, Lgr 11 (Skolverket, 2017) står det om geometri för årskurs 1-3:  

 

• Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, 

volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.  

 

I Läroplanen för grundskolan, Lgr 11 (Skolverket, 2017) står det om geometri för årskurs 4-6: 

  

• Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel 

med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.  

 

I Skolverkets (2017) reviderade Kommentarmaterial till kursplanen i matematik (länk i 

referenslistan) står det att en grundläggande del av geometrin är kunskaper om mätning och 

hur man använder olika mätredskap.  
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1.2 Litteraturgenomgång 

I det här avsnittet redogörs en del om längdmätning, såsom begrepp, diagnostisering av 

mätkunskaper samt tidigare studier.  

 

1.2.1 Uppskatta, jämföra och mäta längd  
Malmer (2002) menar att vi i allmänhet är dåliga på att uppskatta mått, troligen för att vi 

sällan gör det. Vidare anser Malmer (2002) att laborativt arbete är mycket nödvändigt för att 

öva t ex längdmätning och hantering av enheter. Övning ger som bekant färdighet. Åtskilliga 

prov visar elevers uppenbara brister i förmågan att göra bedömningar som att ange ungefär 

hur långt något är (Malmer, 2002). Man talar om ”ögonmått” och det beror på om man får 

tillfälle att öva upp den förmågan. Löwing (2011) menar att när barnen lämnar förskoleklass 

bör de känna till hur mätning av längd går till, och helst också kunna konservera både antal, 

längd och area. Med konservera menas här att bevara i minnet. Vi möts dagligen av 

situationer som har med längd att göra. Att mäta längd handlar i grunden om att jämföra 

sträckor (Löwing, 2011). Mer formellt kan man med hjälp av en graderad linjal eller ett 

måttband jämföra sträckor med standardiserade längdenheter och får då ett mätetal relaterat 

till den valda längdenheten (Löwing, 2011). Egenskaper som kan mätas är exempelvis längd, 

area och volym. Det behövs mått för att mäta. Vi kan mäta genom att använda olika föremål 

eller kroppsdelar, dvs med ostandardiserade mått (Gennow & Wallby, 2010). Med ett 

standardiserat måttsystem ges möjligheter att kunna jämföra mätresultat gjorda av olika 

människor på olika ställen och i olika tider. Eleverna kommer i kontakt med enheter i andra 

ämnen än i matematik, t ex i slöjd, hemkunskap eller idrott (Malmer, 2002), Det är viktigt att 

alla tillfällen tas tillvara så att elever vänjer sig att hantera mätredskap av skilda slag (ibid). 

Varför behöver man kunna behärska mätning? Ett svar är att man kan lösa problem och fatta 

beslut i såväl vardagen som i tanken (Löwing, 2011). Mätning används i många vardags- och 

yrkessituationer. Att kunna mäta längd, och senare area, volym och vinklar är viktiga 

förkunskaper till geometrin. Det praktiska arbetet inom geometrins område längdmätning 

påbörjas tidigt, redan i förskolan, fortsätter sedan i förskoleklass och byggs på i de lägre 

skolåren. Löwing (2011) och Anderberg (1992) menar att för att kunna förstå geometrin är det 

viktigt att behärska mätning först. Hur mäter man längd? Löwing (2011) skriver att mätning 

sker genom någon slags jämförelse. Eleven behöver dels kunna en mängd geometriska 

begrepp samt utföra beräkningar för att resonera om begreppet längd. Uppskattning av längd 

visar att de har en känsla för olika längdenheter, vilket bör befästas under de första skolåren. 

 

1.2.2 Didaktik och begreppsförståelse 
Enligt Anderberg (1992) och Anderberg & Källgården (2007) bör den grundläggande 

begreppsförståelsen byggas upp stegvis genom att först jämföra olika längder utan att mäta 

dem och befästa begrepp som ”längre än”, ”kortare än” och ”lika långa”. Efter det mäter man 

med ostandardiserade enheter som t ex att mäta längden på klassrummet i enheten ”fot” och 

att mäta skolbänken i enheten ”penna”. Resultaten blir olika vilket beror på vilket fot 

respektive penna som används vid mätningen. Detta visar behovet av att mäta med 

standardiserade enheter, SI-enheter. När det gäller grundläggande geometri vet vi genom bl.a. 

Piaget att barn till en början har svårigheter att konservera längd, area och volym (Löwing, 

2011). Anderberg (1992) skriver att för att kunna förstå geometrins begrepp t ex omkrets, area 

och volym samt beräkning av dessa, måste man först ha förstått hur grunden till geometrin, 

mätning och även jämförelse av storheter går till.  

 

I Didaktiska kommentarer till delområdet MLä om mätning (Skolverket) samt Löwing (2016) 

beskrivs hur man gör när man vill ha ett mått på ett föremål, t ex en penna, att man jämför den 

med en standardiserad enhet som 1 cm. Om pennan är lika lång som 8 enheter av längden 1 
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cm, så är pennan 8 cm lång. Det är viktigt att betona att det måttet då består av två delar, ett 

mätetal, 8, och en enhet, cm. Det gäller att göra klart för eleverna vad siffrorna på linjalen står 

för, att från 0 till talet 8 ryms det exakt åtta enheter av längden 1 cm. Mätningen förenklas 

genom att använda sig av ett graderat mätverktyg, i detta fall en linjal.  

 

Gennow & Wallby (2010) menar att det är en viktig kunskap både för vardagsliv och i många 

yrken att kunna välja rätt mätverktyg, rätt enhet och att kunna mäta med lämplig noggrannhet 

och att resonera om hur noga vi behöver kunna mäta i olika situationer. Olika mätverktyg kan 

användas och vilket som ska väljas beror på längden av sträckan som ska mätas. Kilborn 

(1992) menar att om det bara gällde val av mätinstrument och enhet, vore det bättre att ta upp 

mätning som delmoment inom hemkunskap, slöjd eller naturorienterande ämnen, men 

mätande är mycket mer intressant än så, eftersom det i många situationer är kopplat till både 

kreativitet och problemlösning. Eftersom längdmätning är en central kunskap, både inom 

geometrin och i vardagen, krävs att eleven tidigt möter en välstrukturerad undervisning om 

detta begrepp (Löwing, 2016). När undervisningen sker är däremot en prioriteringsfråga 

(ibid). 

 

1.2.3 Diagnostisering 
Kunskapskraven för årskurs 3 är att eleven kan utföra enkla uppskattningar, jämförelser och 

mätningar, av längd, massa, volym och tid. De ska även kunna använda vanliga måttenheter 

för att uttrycka resultatet. Det är därför viktigt att på ett tidigt stadium diagnostisera såväl 

detta som elevernas uppfattning om geometriska begrepp (Löwing, 2011). Skolverkets 

diagnosmaterial Diamant beskrivs nedan, i avsnitt 1.2.3.1. För att kartlägga elevernas 

förståelse av längdmätning är det centralt att de får visa att de har förstått mätandets idé. Med 

det menas att ett och samma mätredskap, t ex en penna, eller en pinne kan användas 

upprepade gånger och på så vis skapa en uppfattning av värdet på en storhet (Skolverket, 

2017). Man jämför sträckan som ska mätas med en referent. Denna referent är i vanliga fall 

ett mätinstrument, en linjal, som är uppbyggd av standardiserade enheter (Löwing, 2016). 

Eleven som behärskar mätandets idé blandar inte ihop enheter, utan använder samma enhet 

(Skolverket, Diamant). Man kan kontrollera hur eleven lägger linjalen när denne ska mäta. 

Linjalens utformning påverkar därmed lärarens möjlighet att direkt tolka om eleven förstått 

idén bakom mätning (Löwing, 2016). Vidare skriver Löwing (2011) att om linjalen läggs 

korrekt har man hjälp av besiffringen på den. Om skalan börjar 0,5 cm in från kanten av 

linjalen, kommer sträckan att bli 0,5 cm för lång. Ett symptom på om eleven har uppfattat 

idén med mätning är om eleven mäter från talet 0, eller mäter från kanten av linjalen. För att 

kunna se om eleven har förstått mätandets idé kan man låta dem mäta några sträckor eller 

föremål t ex med hjälp av en avbruten linjal. Elever som inte har förstått mätandets idé, kan 

inte mäta sträckor med hjälp av en avbruten linjal. De fokuserar nämligen på talen, inte på de 

enheter som talen representerar (Skolverket, Diamant). Det är lätt att som lärare missta sig 

och tro att vanliga och ”enkla” begrepp redan är kända för alla elever (Anderberg, 1992).   

 

1.2.3.1 Diamant 

Skolverkets diagnosmaterial för grundskolan, Diamant, avser att kartlägga elevers kunskaper i 

att mäta och uppskatta längd, area, volym, tid och massa samt om de kan göra de vanligaste 

enhetsbytena. Området är indelat i dessa sex delområden:  

  

• MGF Förberedande mätning och geometri   

• MTi Mätning av tid  

• MMa Mätning av massa 

• MLä Mätning av längd 
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• MAr Mätning av area 

• MVo Mätning av volym 

 

Ett strukturschema (Skolverket) visar att diagnosen MGF, som är en muntlig diagnos för 

förskoleklass, innehåller förkunskaper för både mätning och geometri. De övriga diagnoserna 

inom mätning är skriftliga, och visar alltså inte om eleverna kan utföra mätningarna i 

praktiska situationer. Delarna bygger på varandra så mätning av tid och massa är 

förkunskaper före mätning av längd och diagnosen MLä. Sedan byggs det på vidare för 

områdena efter längdmätning. Materialet är fritt att använda. Det är upp till varje kommun att 

avgöra vilka diagnoser som ska användas som kartläggning i skolorna. 

 

1.2.4 Tidigare studier  
Sökningar har gjorts i databaser (på svenska) som Diva och Google Scholar efter forskning 

om längdmätning och det mesta riktas till förskolan, förskoleklass samt de lägre skolåren.  

 

Löwings & Kilborns (2010) kartläggning ”Elevers kunskaper i mätning och geometri” som 

publicerades i Nämnaren1, 2010, där de använde Skolverkets diagnoser Diamant, och 

kompletterade för högstadiets del med deras eget uppföljningsmaterial som heter Briljant. De 

diagnostiserade ca 20000 elever från förskoleklass upp till årskurs 8. De upptäckte allvarliga 

brister gällande elevers kunskapsutveckling och att fortfarande på högstadiet hade många 

svårt med grundläggande begrepp i geometrin, och saknade ett funktionellt språk för att 

kommunicera geometri.  

 

Löwings forskningsstudie (2016) ”Diamant - diagnoser i matematik” är ett kartläggnings-

material som är baserad på didaktisk ämnesanalys där 20000 elever i årskurserna 1-9 har 

diagnostiserats. Löwing skriver vidare att det kommer fram i analysen hur beroende 

geometrin är av den grundläggande aritmetiken. Eleven behöver behärska geometriska 

begrepp, kunna utföra beräkningar, dels för att beräkningar används vid introduktion av 

geometriska begrepp som t ex för att resonera om begreppen längd och area. I varje diagnos 

testas ett begrepp samt olika aspekter av det begreppet. Löwing (2016) menar att resultatet på 

diagnosen MLä1 visar att det vore möjligt att behandla en del områden betydligt tidigare än 

vad som görs i dag, som längdmätning, redan i årskurs 1. Det finns ingen direkt koppling av 

diagnoserna till olika årskurser (Löwing, 2016).  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka elevers förmåga att mäta längd och om 

mätningsförmågan förändras relaterat till elevernas ålder.  

 

Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar:  

1) Hur gör elever när de uppskattar och mäter längd på föremålen i studien? 

2) Vilka mätfel gör eleverna som deltog i studien? 

3) Gör de enskilda eleverna konsekvent samma sorts mätfel?  
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2 METOD  
Här beskrivs hur jag gått tillväga vid undersökningen, Områdena som behandlas är urval, 

datainsamlingsmetod, procedur och analysmetod.  

2.1 Urval 

Skolor kontaktades via telefon. Jag presenterade mig och förklarade syftet med min 

undersökning, att skapa mig en uppfattning om elevers kunskaper inom längdmätning. En 

lärare vid en av skolorna sade att jag väldigt gärna fick utföra studien där. Totalt 56 elever i åk 

3-6 deltog i studien. Antalet elever i årskurserna 3, 4, 5 och 6 var 18, 14, 14 respektive 10 st. 

Årskurs tre bestod av två klasser, sju respektive elva elever. Elever gjorde samma uppgifter, 

för att jag även ville försöka se om och i så fall hur resultaten förändrades efter åldern.  

 

2.1.1 Forskningsetik 
Forskningsetik som Johansson & Svedner (2006) skriver om, vad beträffar dessa individuella 

observationer, har inte uppfyllts på ett helt korrekt sätt. Eleverna informerades om att 

deltagandet var helt frivilligt och att de när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan. 

Resultaten behandlas konfidentiellt och anonymt. Förnamnen kodas och klipps sedan bort. 

Observationerna gjordes med mycket kort varsel. Därför skickades medgivanden för 

elevernas deltagande i studien, till vårdnadshavarna via mejl i efterhand (bilaga 8). Elevernas 

klasslärare utförde detta av sekretesskäl. Vårdnadshavarna hade där möjlighet att tacka nej till 

att barnets mätresultat fick ingå i studien. Resultaten hade då raderats direkt, men inte enda 

mail kom från någon av dem.  Uppgiftsbladen sparas ett år på högskolan innan de förstörs. 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Observationsmetoden har ofta betraktats som svår och komplicerad i förhållande till enkät 

eller intervju, men erfarenheten visar att den i själva verket är lätt att använda och kanske den 

mest givande metoden i denna typ av arbeten (Johansson & Svedner, 2006). Vidare skriver 

Johansson & Svedner (2006) att löpande observation eller löpande protokoll betyder att man 

försöker skriva ner så mycket som möjligt så fritt från värderingar och tyckanden som möjligt. 

Observationerna beskrivs nedan i avsnitt 2.2.1. En kvantitativ metod för databearbetning då 

kalkylprogrammet Excel har använts för att göra tabeller där all rådata skrevs in (bilaga 4).  

 

2.2.1 Individuella observationer 
Uppgiftsbladet (bilaga 1), blyertspenna och suddgummi var på bordet där eleven och jag satt 

mittemot varandra i slöjdlärarnas arbetsrum, avskilt från lektionen. Det borde vara enklare att 

se hur eleven gör när föremålen mäts då. Ibland noterades tidsåtgången för observationen. 

Tiderna har raderats från flera rådatatabeller eftersom de saknar relevans för resultatet. Jag 

påminde om anonymiteten och att eleven när som helst kunde avbryta deltagandet. Berättade 

att jag inte på något vis skulle kunna bekräfta svar eller svara på frågor om själva mätningen. 

Eleven skrev förnamn och klass på uppgiftsbladet. Jag valde sedan att skriva in alla måtten på 

det, för att eleven skulle kunna fokusera på mätandet. Materialet för Mätgrupp 1; föremålen 

A-C och tillhörande linjal lades fram. Linjalen vändes snett vertikalt ifrån eleven för att denne 

inte skulle kunna se graderingen direkt. Eleven skulle uppskatta längden på föremålet, säga 

måttet, mäta föremålet och uppge måttet. Jag skrev in alla mått på uppgiftsbladet och skrev 

löpande anteckningar, så noga men så kortfattat som möjligt om hur momenten genomfördes. 

Noterade elevens eventuella frågor och/eller kommentarer. Jag samlde ihop föremålen och 

linjalen för mätgrupp 1 och lade fram materialet för de följande på samma sätt. Proceduren 

upprepades likadant med varje elev. När uppgiften var klar tackade jag för deltagandet. Efter 
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observationen lästes anteckningarna noggrant igenom för att eventuellt förtydliga. Ibland kom 

nästa elev in så snabbt att jag inte hann. Då kompletterades det lite senare när det var möjligt.  

2.3 Procedur 

Här beskrivs hur förstudien och studien genomfördes samt en presentation av ”mätgrupperna” 

i studien.  

  

2.3.1 Förstudien  
En enklare förstudie gjordes på slöjdlektioner i en skola. Frivilliga enskilda observationer av 

några elever i årskurserna 3, 6 och 8 genomfördes. Ett praktiskt material användes, sju 

föremål i form av tillsågade träbitar. Syftet var att undersöka elevers förmåga att mäta längd 

på föremål, med en decimal, t ex 14,2 cm, för att avgöra måtten på föremålen i studien sedan, 

så därför ansåg jag det inte nödvändigt med medgivande från vårdnadshavarna. Uppgiften var 

att mäta längden på varje träbit, en i taget. Alla mättes med en och samma stållinjal där 

graderingen började direkt från den vänstra kanten av linjalen. Varje mått eleven sade 

antecknades. Två av föremålen var längre än linjalen. Det var svårt att mäta noggrant. Även 

svårt för flera elever när föremålet var längre än linjalen. Elevernas resultat kodades. Elev 1 i 

årskurs 3 fick koden 3.1. Elevernas svar skrevs in i kalkylprogrammet Excel (bilaga 3).  

 

2.3.1.1 Modifiering av materialet inför studien 

Utifrån förstudien gjordes några modifieringar. Ändringar på träbitarnas mått och antal, för att 

bli hela och halva centimetrar. Ett moment lades till, att uppskatta längden på föremål före 

mätning. Två andra mätverktyg, olika linjaler lades till. Skapade ”mätgrupper” utifrån dessa, 

se beskrivning nedan. 

 

2.3.2 Studien och beskrivning av mätgrupperna i studien 
Syftet med uppgiften förklarades för eleverna på ett positivt sätt, och att jag ville se hur var 

och en gör när de mäter längd på föremål.  

De tre mätverktygen, olika linjaler, blev grund för varsin ”mätgrupp” som numrerades med 1, 

2 och 3. Träbitarna delades in, en per linjal var med halvcentimetersmått. En kortare och en 

längre träbit i varje mätgrupp. Det saknades en träbit, så en avsågad plastlist fick komplettera 

så antalet föremål blev nio. Sju av dem var 4,5 cm breda och de som avviker från det står 

omnämnt vid föremålet på raden nedan, I mätuppgiften (bilaga 1) skulle varje föremåls längd 

först uppskattas och sedan mätas med det för mätgruppen avsedda mätverktyget. 

Mätgrupperna presenteras nedan (bild, se bilaga 2):  

 

2.3.2.1 Mätgrupp 1  

En 30 cm traditionell stållinjal, graderad direkt från kanten, och föremålen:  

A. träbit 29 cm 

B. träbit 16 cm  

C. plastlist 22,5 cm (1,25 cm bred) 

Här visar eleven hur denne mäter med en linjal som är graderad direkt från kanten.  

 

2.3.2.2 Mätgrupp 2 

En avbruten genomskinlig plastlinjal, graderad från 3,7 cm till 30 cm. Ingen gradering de sista 

0,5 cm längst till höger på linjalen. Föremålen D, E och F: 

D. träbit 19,5 cm  

E. träbit 13 cm (8 cm bred)  

F. träbit 32 cm   
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F är längre än mätverktyget vilket innebär att eleven behöver ta hänsyn till att linjalen både är 

är defekt och för kort. Dessutom behöver man göra två mätningar samt addera dessa längder.   

 

2.3.2.3 Mätgrupp 3 

En 30 cm lång plastlinjal som saknar gradering de yttersta 0,5 cm på båda sidorna av linjalen 

och föremålen G, H och I:  

G. träbit 22 cm  

H. träbit 37 cm  

I. träbit 10,5 cm  

H är längre än linjalen. Här bör eleven börja mäta från rätt ställe på linjalen, dvs från 0. Sedan 

dela upp sträckan i två delar, mäta från rätt ställe igen och addera måtten.   

2.4 Analysmetoder 

Att hantera all rådata kan ses som en kvantitativ metod eftersom det är en relativt stor mängd 

data som analyserats och bearbetats. Undersökningsmetoden som valdes för datainsamlingen 

vid denna studie var löpande observation. Eftersom studien består av stor mängd rådata, så 

krävdes det olika former av databearbetning. En sorts komparativ metod användes för att 

jämföra observationsresultaten när de noggrant lästes igenom. För att få struktur över hur 

eleverna gjorde vid observationerna, skapades koder i efterhand för mätandet, enligt avsnitt 

2.4.1 och rådatan skrevs in i tabeller enligt avsnitt 2.4.2.  

 

2.4.1 Koder och kategorier 
Med elevkod menas här att varje elev kodades utifrån årskurs och svarsblankett, dvs elevkod 

3.1 är den första deltagande eleven i årskurs 3. Med mätkod i den här studien, menas 

kategori/mätkod för tekniken, hur eleven gjorde vid mätningen av varje föremål. Dessa 

kommer hädanefter bara att kallas för mätkod. De var ursprungligen på 1-5 tecken och 

förklaringar skapades i efterhand med papper och penna (bilaga 5). I tabellerna är en förkortad 

betydelse inskriven, se avsnitt 2.4.1.1. Johansson & Svedner (2006) skriver att man kan skapa 

kategorier i efterhand, så mätsätten delades upp i kategorier i efterhand vilket visade sig passa 

bra här eftersom det fanns många fler sätt att mäta på än jag hade förutsett, närmare bestämt 

27. Koderna skapades utifrån anteckningarna. I tabellerna har förklarande ord använts i stället 

för bara koderna. Enstaka mättekniker har sorterats in utifrån vilken mätkod/kategori de 

passade bäst in i (bilaga 5). Färgkoder lades in senare för att försöka se mönster i hur eleverna 

gjorde när de mätte föremålen. 

  

2.4.1.1 Mätkoder 

Mätkod, antal korrekta svar, nära korrekta svar och antalet mätfel redovisas i tabellerna. 

Procentsatsen är uträknad eftersom antalet elever varierar i årskursena och blir då ett mer 

jämförbart mått. Formlerna står i cellerna i Excel men syns inte i rapporten. Bokstavskoderna 

blev så pass många att bara de viktigaste valdes ut och sorterades in där de passade in bäst. 

Samtliga bokstavskoder/mätkoder är beskrivna i bilaga 2.   

Mätkoderna som redovisas är:   

• korrekt svar  

• nära +/- 2 mm, nästan korrekt svar, felmarginal på plus eller minus 2 millimeter  

• börjar mäta från talet 1 på linjalen   

• mäter från kanten av linjalen, gäller bara för mätgrupp 2 och 3.  

(i mätgrupp 1 är linjalen graderad från den yttre vänstra kanten) 

• annat mätfel är t ex:  

- räknar talen i stället för enheterna emellan talen, (talet 0 som första)  
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- mäter inte så noggrant, lägger linjalen några eller flera millimeter åt något håll 

- annat räknefel  

• eleven stryker uppgiften    

• uppskattar, gissar, tror, chansar svaret 

• special; annorlunda mätsätt; flera olika mätfel; mätfelet svårt att definiera/urskilja. 

 

2.4.1.2 Färgkoder  

Färgkoder lades in för att kunna se mönster i rådatan. Förklaringsruta för färgkoderna står i en 

ruta nära tabellerna i rapporten. 

Färgkoder förklaring
Korrekt mätning

nära = +/- 2 mm

börjar mäta från 1 (vilket ger  1 cm för mycket)

mäter från kant; eller m f yttre kant oavsett gradering

annat mätfel, (räknar 0:an som 1; räknat fel, ej noggrann) 

stryker uppgiften, omätbar uppg

Uppskattar, gissar, tror; är ungefär.

specialteknik / flera mätfel / svårt att definiera mätfelet

(nära göra fel, korrigerade direkt)  
 

2.4.2 Rådatatabeller 
Koder med förklaringar skrevs in i tabeller i kalkylprogrammet Excel, en för varje årskurs, 

där ”årskurs” har förkortats till ”åk”. Jag valde att lägga svagare grå text för, enligt mig, 

mindre viktig information så att resten skulle kunna framträda tydligare. Tabellerna är 

uppbyggda på ungefär samma sätt. Så här kan de läsas: 

 

• Elevkod. En sifferkombination för varje elev. Förklaring ovan i 2.4.1. Antalet elever i 

varje  årskurs står nedanför elevkodsraden i svagt grå färg.   

• Föremålsbeteckningen (A,B,C,D,E,F,G,H och I) - står högt upp i tabellen.  

• Korrekt mått på föremålet står under varje föremålsbeteckning.  

• Uppskattat mått  är måttet eleven uppskattade för varje föremål  

• Mätt mått är måttet eleven mätte för föremålet, står till höger om ”uppskattat mått”.  

• Antalet av varje svar samt i procentform finns elev för elev och föremål för föremål. 

Värdet 0 är raderade i vissa tabeller, i andra skrivna i svagt grå färg.   

 

2.4.2.1 Bortfall 

Millimeterprecision om plus eller minus 2 millimeter har räknats bort från både de korrekta 

svaren och från mätfelen.  
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3 RESULTAT 
Syftet med undersökningen var att se hur elever gör när de mäter utan att ha fått direkta 

instruktioner eller ha haft genomgång inom det matematikområdet alldeles innan. När elever 

skriver prov i pappersform, kan det vara svårt att se om de har förstått mätandets idé. Därför 

valdes att bara göra praktiska mätuppgifter där elever enskilt först skulle uppskatta mått på 

föremål och sedan mäta längd på föremål. Ett annat syfte var att se om elevers mätkunskaper 

utvecklas utifrån ålder. Frågeställningarna har fått varsin underrubrik.  

3.1 Hur gör elever när de uppskattar och mäter längd på föremålen i studien? 

För att besvara frågan presenteras en löpande text utifrån informationen som tagits fram ur 

rådatatan (bilaga 4).  

 

Uppskatta längd 

Ungefär hälften av eleverna visste inte vad begreppet ”uppskatta längd” betydde, så flera av 

dem frågade om det. Då ställdes en försiktig motfråga liknande ”Vilken längd tror du att 

föremålet har?” Några kommentarer från elever som t ex: ”Aha!”, ”Typ gissa!” eller ”Då 

fattar jag”. Det var ett fåtal av eleverna som praktiskt jämförde föremålen med varandra, eller 

kopplade till mätningsuppgiften de alldeles nyss hade utfört.  

 

Varje föremål behandlades som nytt. Bara tre av dessa 56 elever lade de tre objekten kant i 

kant vertikalt och jämförde dem med varandra när de löste uppgifterna. Några av eleverna 

uppskattade alla tre föremålen först, ett i taget, och mätte alla tre sedan. De övriga gjorde klart 

ett föremål i taget.  

 

När elev 4.3 skulle uppskatta längden på föremål A, så mätte hon först bredden på sitt vänstra 

pekfinger, som var exakt 1 cm. Sedan lade hon fingret vid den vänstra kanten av träbiten och 

räknade antalet fingerbredder längs med föremålets längd. Proceduren upprepades på samma 

sätt med alla bitarna.  

 

Mäta längd 

Eleverna hade olika tekniker att använda linjalen på. Linjalen lades liggande på bordet 

nedanför, ovanför, ovanpå eller under föremålet som skulle mätas. Ett annat sätt var att hålla 

linjalen en bit ovanför föremålet, uppe i luften. Att hålla linjalen upp och ner och/eller bak 

och fram förekom också. Några av eleverna lade föremål och linjal ganska långt framför sig.    

En elev i trean sade efter att ha mätt föremål B: ”Eftersom B var 16, så är nog C 21”. Det 

visade att han reflekterade över den tidigare gjorda uppgiften.  

 

3.2 Vilka mätfel gör eleverna som deltog i studien?  

För att besvara frågan presenteras text och sammanfattande tabeller för mätgrupperna 1, 2 och 

3. Resultat av mätkod/mätfel för varje årskurs framgår. Tabellerna har arbetats fram utifrån 

rådatan (bilaga 4). På andra raden nerifrån syns procentsatsen för mätfelen uppgift för uppgift.   

Korrekta och nästan korrekta svar står skrivna i svagt grå färg i tabellerna och finns bara med 

som jämförelse. Några elevkommentarer och tillvägagångssätt beskrivs.  

 

3.2.1 Resultat mätfel för mätgrupp 1 
Föremålen A-C skulle uppskattas och sedan mätas med en traditionell stållinjal som var 

graderad direkt från kanten.  
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Sammanfattning mätgrupp 1 (ABC)  

Det var enkelt för de flesta att mäta ABC. 36 av de 56 eleverna mäter helt korrekt. Sju av de 

56 eleverna mäter nästan korrekt. Här kan man se att eleverna generellt mäter noggrannare ju 

äldre de är. Tre elever i åk 3 börjar mäta från talet 1 på linjalen, istället för antalet 

enhetssträckor mellan talen, Det vanligaste mätfelet som ingår i ”annat mätfel” är mindre bra 

noggrannhet, alltså med större felmariginal än plus eller minus 2 millimeter. Flera har 

precisionsfel på uppgift C, plastlisten som var 22,5 cm.  

 

Tabell 1. Mätgrupp 1, med föremålen ABC 

Mätgrupp 1
Mätkod ↓       Föremål → A B C A B C A B C A B C

korrekt 16 13 9 12 12 8 13 14 11 9 8 8

nära +/- 2 mm 1 1 1 1 1 2

börjar mäta från 1 på linjalen 1 3 3 1 1 2 1

annat mätfel 1 1 6 1 4 3

strök uppgiften

uppskattar, gissar, tror

special

Antal mätfel per föremål: 2 4 9 1 2 6 3 1

Antal mätfel/föremål i  procent: 11% 22% 50% 7% 14% 43% 21% 10%

Antal elever

Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6

(18 elever) (14 elever) (14 elever) (10 elever)  
 

• Det framgår att tre av eleverna i trean började mäta från talet 1 på linjalen, på uppgift 

B respektive C. En tredjedel av eleverna, dvs sex stycken, hade ”annat mätfel” på 

uppgift C, där noggrannheten ingår. Hälften av treorna hade mätfel på C.   

• Två av de fjorton eleverna i fyran började mäta från talet 1 av linjalen på uppgift B. 

Fyra elever hade ”annat mätfel” på C.  

• Det var bara tre av de 14 eleverna i femman som här ännu inte kunde mäta så noga.  

• En elev i sexan började mäta från talet 1 på linjalen, men bara på en av de tre 

uppgifterna A-C. I övrigt mätte eleverna korrekt.  

 

3.2.2 Resultat mätfel för mätgrupp 2 
I den här delen skulle föremålen D, E och F uppskattas och sedan mätas med en avbruten 

linjal som var graderad från 3,7 cm till 30 cm. Till höger om 30 cm saknades gradering den 

sista halva centimetern (bild och beskrivning, se bilaga 2) 
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Sammanfattning mätgrupp 2 (DEF)  

Att mäta längd på föremål med en avbruten linjal var svårt för många av eleverna. 

Genomsnittet för mätfelen i detta moment var högt i alla årskurserna, men något lägre i sexan. 

Flera elever reflekterade inte över graderingen, så de mätte från kanten. Några kom på det, 

men korrigerade inte tidigare gjord uppgift. Ett vanligt mätfel är mindre bra noggrannhet. 

Några har enbart detta precisionsfel. Det är problem att mäta när föremålet är längre än 

linjalen, när man behöver dela upp sträckan och addera längderna av dem. På föremål F är det 

högt antal mätfelskategori ”special” som innefattar flera olika mätfel, där det i vissa fall inte 

gick att se och höra exakt hur eleven gjorde och tänkte.  

 

Tabell 2. Mätgrupp 1, med föremålen D-F 

Mätgrupp 2
Mätkod ↓       Föremål → D E F D E F D E F D E F

korrekt 2 4 3 1 5 4 5 4 2 4 4 3

nära +/- 2 mm 1 1 1 1

börjar mäta från 1 på linjalen 1 3 1 1 2 2 1 3

mäter från kanten av linjalen 6 5 2 6 6 2 1 1 1 1 2 2

annat mätfel 5 3 6 1 1 4 2 5 2 1

strök uppgiften 2 1 2
uppskattar, gissar, tror 3 2 1 1 1

special 4 2 10 5 3 4 3

Antal mätfel per föremål: 16 13 15 13 8 10 9 10 12 5 5 7

Antal mätfel/föremål i  procent: 89% 72% 83% 93% 57% 71% 64% 71% 86% 50% 50% 70%
Antal elever

Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6

(18 elever) (14 elever) (14 elever) (10 elever)  
 

Åk 3: Tio av eleverna, dvs drygt hälften hade mätfel på uppgifterna D, E och F, (bilaga 4). 

Flera av eleverna ritade egna ”centimeterstreck” på föremålet, uppskattade och/eller uppmätta 

”streck”, och räknade dessa sedan.   

Elev 3.6 ”Den här va ju trasi!” Eleven räknade från 10 till 29 och pekade på varje tal på 

linjalen, inte enheterna mellan talen.  

Elevkommentarer: ”Mäh, den börjar ju på 4!! Hur ska man gö då?”, ”Den här är ju trasig! Det 

här har vi jobbat med i skolan!”. Kolla, den här är ju avbruten! Varför är den så här? Den här 

går ju inte att mäta med den hära linjalen! Ska man börja från noll? (men hen mätte ändå från 

kanten av linjalen). Den här var lite svår.  

 

Specialfall: När elev 3.11 skulle mäta F (32 cm) lades linjalen med vänstra kanten vid 

träbitens kant. Pennan lades vid linjalens slut, till höger om graderingen och eleven gissade/ 

uppskattade måttet och sade: ”-Det är nog ungefär 34”.  

Elev 3.14 mätte E (13*8 cm).längden på pennan från linjalens yttre vänstra kant. Lade linjalen 

från kanten, mätte längden på träbiten, funderade lite (tyst) och sade ”Det blev 21”.  

F (32 cm). Eleven lade linjalen från kanten. Lade pennan efter linjalens bortre kant, 0,5 cm 

efter graderingen. Sedan ritades egna ”centimeterstreck” med ca 1-3 mm avstånd med 

blyertspennan på träbiten, räknade dessa och sade: -”Jag chansar på 55”. Eleven räknade sina 

egna ditritade millimeterstreck som centimetrar och chansade svaret.  

 

Åk 4: Även här ritade några av eleverna med eller utan hjälp av linjalen dit egna 

”centimeterstreck” på träbiten och räknade dem. Elevkommentarer: Vet inte hur man mäter 

när den är för kort. ”Ja fatta’nte hu´man gö’ mä linjalen!” Börjar man från 0 eller 1?  
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Specialfall: När elev 4.3 mätte föremålen D och E börjar hon att mäta från kanten. Linjalen 

vändes upp och ner samt bak och fram. Mätte först längden på pennan. F mätte hon från 

kanten, höll fingret där och skarvade, och frågade –”Kan jag få låna en till linjal?” men mätte 

sedan från kanten igen och sade 30+4; (rätt svar var 32 cm).  

 

Åk 5: Elva av de fjorton eleverna hade alla rätt i del ett och del tre, men hade gjort två eller 

tre mätfel var i denna del. Tre av dem, strök en eller fler av uppgifterna DEF. Bara en mätte 

från talet 1. Några räknade talen istället för enhetsträckorna på linjalen. Flera mätte mindre 

noga. Elevkommentarer: Den här är lite sönder. Ska jag räkna från fyra? Eleven drog egna 

uppskattade centimetersstreck på linjalen och räknade dem. ”Vet inte hur man ska mäta när 

linjalen tar slut”. Vet inte hur man ska mäta. Det går inte!  

 

Åk 6: Hälften av sexorna hade problem att mäta med den defekta linjalem. 70% av eleverna 

klarade inte att mäta F där de skulle addera de två sträckorna.  

Elevkommentar: ”Den här är ju sönder. Fyra brukar det aldrig stå i början.”   

 

3.2.3 Resultat mätfel för mätgrupp 3 
Föremålen G, H och I skulle mätas med en plastinjal som var 30 cm lång. Ingen gradering de 

yttersta 0,5 cm till vänster om 0 och inte heller till höger om 30 cm på linjalen.  

 

Sammanfattning mätgrupp 3 (GHI)  

Här kan man se en ökning av antal elever som mäter allt mer korrekt utifrån stigande ålder.  

Bara två elever i trean började mäta från talet 1 på linjalen.  

Några elever, i åk 3 såg inte graderingen på linjalen. 

Annat mätfel, som t ex innefattar precision, gjordes av många elever.  

Att mäta när föremålet var längre än linjalen (H) var svårt i åk 3 och 4.  

 

Tabell 3. Mätgrupp 3, med föremålen GHI 

Mätgrupp 3
Mätkod ↓       Föremål → G H I G H I G H I G H I

korrekt 10 5 6 7 6 7 12 11 10 7 8 8

nära +/- 2 mm 1 1 1 2 1 3 3 1 2

börjar mäta från 1 på linjalen 2 1

mäter från kanten av linjalen 1 2 4 2 1

annat mätfel 5 1 5 2 1 5 1

strök uppgiften 2
uppskattar, gissar, tror 1 2 1 1

special 1 7 1 1 6

Antal mätfel per föremål: 8 12 12 6 8 5 1 2 1 1

Antal mätfel/föremål i  procent: 44% 67% 67% 43% 57% 36% 7% 14% 7% 10%

Antal elever (18 elever) (14 elever) (14 elever) (10 elever)

Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6

 
 

Åk 3: Minst tre av eleverna börjar mäta från kanten av linjalen. Det är vanligt med annat 

mätfel/precision, särskilt föremålet I, som är 10,5 cm. Problem för många med uppgift ”H” 

där linjalen är kortare än föremålet.  

 

Åk 4: Noggrannheten brister. Svårt när föremålet är längre än linjalen, som elever uttrycker 

sig att ”linjalen är för kort”.  

När elev 4.3 skulle mäta H mättes först från 0 och ändrade sig och mätte från kanten. Sedan 

mättes pennans längd, mätte sista biten efter graderingen, och drog bort längden på pennan.  
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Åk 5: Nästan alla elever behärskade att mäta med linjalen som var graderad så här. Det var 

dock två elever som strök uppgift H.   

 

Åk 6: Att mäta dessa föremål behärskade nästan alla elever. Bara en elev missade en gång att 

graderingen började 5 millimeter in på linjalen.   

3.3 Gör de enskilda eleverna konsekvent samma sorts mätfel?  

Utifrån rådatan (bilaga 4) gjordes tabeller med mätkod/mätfel för respektive elev. De korrekta 

resultaten har raderats och mätfelen är kvar. Färgkoder för att urskilja mönster, se om enskilda 

elever gör samma mätfel konsekvent, gång på gång, eller inte. Årskurserna presenteras nedan.   

 

Sammanfattning fråga 3 

Varierande mätfel för flera av eleverna, så det är svårt att se mönster. Mätfelen minskar 

utefter åldern.  

 

Förklaring färgkoder för frågeställning 3 

börjar mäta från 1 (ger  1 cm för mycket)

mäter från kant; oavsett gradering

annat mätfel, (räknat fel, ej mätt noggrant) 

stryker uppgiften, omätbar uppg

Uppskattar, gissar, tror; är ungefär.

specialteknik/flera mätfel/svårt  definiera mf  
 

Åk 3 

Föremål  → A B C D E F G H I
Korrekt mått →29 16 22,5 19,5 13 32 22 37 10,5

Elevkod

3.1 17 23,4 23,5 16,5 37,5

3.2 20 14 31,5

3.3 19 26 35

3.4 30 17 23 23 17 33 35 11

3.5 22 18 12 30 21,5 36,5 10

3.6 17 23,3 20 14 33 10

3.7 31

3.8 19 12 34 20,5 35 9,5

3.9 14 34 35,2 9,3

3.10 22 23 16,5 21 32 10

3.11 15 22,5 16 34 20,5 34 9

3.12 22 20,5 14 30,5 21 36,5 9,5

3.13 20 36 20,8 35,7 9cm 2mm

3.14 23,2 21 55 32 10

3.15 29,3 22,9 20 13,9

3.16 19,5

3.17 23 20 27 35 10

3.18 22 23 16 35 21 32 9

Mätfel , antal 2 4 9 16 13 15 7 12 12

Mätfel  procent11% 22% 50% 89% 72% 83% 39% 67% 67%

plus eller minus 2 mm EJ medräknade här, varken som "korrekt" eller som "mätfel". 
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Här kan man inte se något tydligt mönster över om enskilda elever gör samma sorts mätfel 

konsekvent eller inte. Bara en elev, 3.3 gör ”samma mätfel” i de tre uppgifter det är mätfel på, 

”special” men den innehåller flera delar, t ex flera mätfel, och svårt att definiera mätfelet. 

Elev 3.1 gör lika i B och C, dvs börjar mäta från talet 1. Sedan i DEF görs ett annat mätfel, 

mäter från kanten, eleven ser inte linjalens gradering. I studien var det flera i åk 3 som gjorde 

flera olika sorters mätfel, eleverna 3.5 och 3.18 gjorde fyra olika mätfel i de nio uppgifterna.  

 

Åk 4.  

Föremål   → A B C D E F G H I

Korrekt mått [cm]29 16 22,5 19,5 13 32 22 37 10,5

Elev  4.1 23 17 36 20,7 35,5 9,4

4.2 23 23 16 37 20 34 9

4.3 19 12 21,5 35,5

4.4 22 20 14 36

4.5 23 19,2

4.6 20,5 30,5

4.7 19 31

4.8 15,5 22,5 16,5 38 20,5 35,5 9,5

4.9 30 17 23,5

4.10 23 23 16 44 21 38 9

4.11 23 16,5 33 34

4.12 23,5 17 33

4.13 22 19 29 20 33 9

4.14 19 29,5

Mätfel, antal: 1 2 6 13 8 10 6 8 5

Mätfel, procent:7% 14% 43% 93% 57% 71% 43% 57% 36%

"+- 2 mm EJ medräknade här, varken som "korrekt" eller som "mätfel".

Färgkoder förklaring
börjar mäta från 1 (vilket ger  1 cm för mycket)

mäter från kant; eller m f yttre kant oavsett gradering

annat mätfel, (räknar 0 som 1; räknat fel, ej noggrann) 

stryker uppgiften, omätbar uppg

Uppskattar, gissar, tror; är ungefär.

specialteknik/flera mätfel/svårt att definiera mätfelet

 
 

I årskurs 4 var det lite mer konsekvent vad gäller enskilda elevers mätande. Mönster är det 

svårt att se och tolka. Några elever gör dock samma sorts mätfel flera gånger, t ex eleverna 

4.1 och 4.2 som mäter konsekvent från kanten av linjalen och elev 4.9 mätte korrekt i de två 

svårare mätgrupperna 2 och 3 men i den enklare mätgruppen 1, mätte eleven från talet 1 på 

linjalen i de tre uppgifterna. Vid några tillfällen kom elever fram till rätt svar, men på ”fel” 

sätt.  
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Åk 5 
Föremål   → A B C D E F G H I

Korrekt mått 29 16 22,5 19,5 13 32 22 37 10,5

Elev 5.1 20,5 14 30

5.2 25 13,5 30

5.3 35,5

5.4 21 30

5.5

5.6 14 34

5.7

5.8 14 30,5

5.9 20 14

5.10 22,9 22,8 16,6 typ 50,9

5.11 20 13,8 35

5.12 22 21 10

5.13 19 12 36

5.14 19 12 35

Mätfel , antal : 3 9 10 12 1 2 1

Mätfel , procent: 21% 64% 71% 86% 7% 14% 7%

plus eller minus 2 mm EJ medräknade här, varken som "korrekt" eller som "mätfel".

Färgkoder förklaring
börjar mäta från 1 (vilket ger  1 cm för mycket)

mäter från kant; eller m f yttre kant oavsett gradering

annat mätfel, (räknar 0 som 1; räknat fel, ej noggrann) 

stryker uppgiften, omätbar uppg

Uppskattar, gissar, tror; är ungefär.

specialteknik/flera mätfel/svårt att definiera mätfelet

 
 

I årskurs 5 kan man se att de flesta av eleverna inte gör samma sorts mätfel konsekvent.  

     

 

Åk 6 

Föremål  → A B C D E F G H I

Korrekt mått 29 16 22,5 19,5 13 32 22 37 10,5

Elev 6.1

6.2 23,5 17 36

6.3 36

6.4 17 17 29,8

6.5 21

6.6 20,5 14 37,5

6.7 19 13,8

6.8 21,2 13,9 34

6.9 34

6.10 39,8 35,8

Mätfel , anta l : 1 5 5 7 1

Mätfel , procent: 10% 50% 50% 70% 10%

"+- 2 mm EJ medräknade här, varken som "korrekt" el ler som "mätfel".  
 

Här kan vi se att elev 6.2 gjorde samma mätfel i de tre uppgifter som ingår i mätgrupp 2, 

DEF, mätte från kanten oavsett graderingen på linjalen.   

Elev 6.4 gjorde tre olika mätfel.  I uppgift B räknades första talet 0 som 1, vilket gav 1 för 

mycket. I uppgift E såg eleven inte att linjalen var defekt, och i uppgift F var det flera mätfel.   
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4 DISKUSSION  
Det primära syftet i den här undersökningen var att se hur elever gör när de mäter, att se vad 

de har lärt sig. De fick inga direkta instruktioner om mätning inför uppgifterna. Jag anser att 

mätning är ett område som elever bör behärska tidigt. De har nytta av de kunskaperna i 

vardagen, i skolämnen som slöjd, hemkunskap, idrott och bild och inför sitt framtida lärande i 

skolan. Mätning är grundläggande för att kunna förstå geometrin vilket både Anderberg 

(1992) och Kilborn (1992) skriver. I kunskapskraven för grundskolan, Lgr11, framgår att 

elever i slutet av årskurs 3 ska kunna uppskatta, jämföra och mäta längder, samt behärska 

mätandets idé. Vid denna undersökning var det kort tid kvar av terminen, så att resultaten blev 

som de blev skulle kunna bero på att ämnet inte hade behandlats ännu, men då borde ändå 

skillnaden mellan treor och fyror ha varit betydligt högre.  

 

Ett sekundärt syfte var att se om och i så fall hur mätningsförmågan ändras utefter elevernas 

ålder. Generella iakttagelser i den här undersökningen, är att yngre elever var lite mer osäkra 

och frågade mer. Flera ”tänkte högt”, alltså berättade automatiskt hur de gjorde vilket gjorde 

det enklare för observatören, i detta fall mig att försöka förstå och/eller få syn på vad eleven 

kan eller inte kan. De äldre eleverna har lärt sig mer, har blivit mer säkra på mätande och var 

mer tystlåtna. Det kan ha haft inverkan på min tolkning av vad jag uppfattade om vad/hur 

eleverna gjorde/verkade förstå. Anteckningarna blev inte lika utförliga för alla elever eftersom 

de delade med sig olika mycket information.  

 

Det var flera elever som inte visste vad begreppet uppskatta betydde. Elever behöver förstå 

och lära sig begreppen. Det är viktigt att kunna använda ett funktionellt språk. Många ord har 

en betydelse i vardagen och en annan i matematiken.  

Några få elever jämförde föremål med varandra och/eller reflekterade över uppgiften som 

nyss löstes. Min tolkning av det är att varje föremål behandlas som nytt och att de flesta 

eleverna inte baserar på sina tidigare erfarenheter ännu.   

 

I resultatdelen skrev jag om de olika tekniker eleverna mätte och använde linjalen på. Det är 

viktigt att kunna placera linjalen korrekt vid mätning, vilket framgår i diagnostiseringsdelen. 

När elever lägger linjalen någon, några eller flera millimeter åt något håll av graderingen så 

blir det automatiskt fel  Om linjalen hålls i luften ovanför det som ska mätas så kommer det 

också att bli fel. Jag hade förväntat mig att elever var bättre på att mäta längd, och att de 

kunde mäta både centimeter och millimeter korrekt. Är det inte viktigt att kunna mäta 

korrekt? Vart framgår det hur noga elever ska kunna mäta? Gennow & Wallby (2010) skriver 

att diskutera med eleverna om att mäta med ”lämplig nogggrannhet”. Vad innebär det? Är det 

upp till undervisande läraren att avgöra?  

 

Det var färre elever än förväntat som började mäta från talet 1 på linjalen, och fler än väntat 

som inte reflekterade över skalan/graderingen på mätverktyget. Inom området längdmätning 

bör de lära sig att använda linjalen korrekt och få begrepp som enheter och enhetssträckor 

mellan talen, centimeter och millimeter förklarade. De behöver förstå att de egentligen 

använder ”centimetersbitar” när de mäter, att sträckan består av ett antal encentimeters-

sträckor efter varandra. Denna studie visar att det är många elever som ännu inte har förstått 

mätandets idé. Beskrivningar om idén med mätning har behandlats i arbetets teoridel utifrån 

Löwing (2011; 2016), Anderberg (1992), Anderberg & Källgården (2007) och Skolverket 

(Diamant). För att se om en elev har förstått principen för mätning, kan man som Löwing och 

Skolverket beskrev; studera eleven och se hur linjalen läggs, låta denne mäta med olika typer 
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av mätverktyg, t ex en avbruten linjal. Det gjordes i mätdel två (mätgrupp 2) i denna studie. 

Andelen mätfel blev som framgått tidigare, högt.  

 

Några elever i årskurs 3 började mäta från 1 cm på linjalen. Första enhetssträckan räknas från 

0 till 1 vilket gör att det fattas 1 cm i svaret. Sex elever i åk 3 räknade alla talen på linjalen i 

stället för antalet enhetssträckor mellan talen, vilket gav 1 cm för mycket. När man gör sådana 

typer av mätfel har man inte förstått idén med mätning. Det var vanligt med mätfel där 

halvcentimetersmått ingick. Att mäta längd med den avbrutna linjalen var svårt för många. 

Andelen mätfel i detta moment var högt, om än något lägre i sexan, ”bara” 50%. Flera elever 

reflekterade inte över graderingen, utan mätte från kanten. Det var problem att mäta när 

föremålet var längre än linjalen. På föremål F var det högt antal mätfel ”special” som 

innefattade flera olika sorters mätfel. ”Annat mätfel” innebar olika sorters mätfel som 

förklarats tidigare. En till kategori kunde ha ingått där - att räkna alla talen på linjalen, 

eftersom flera räknade från första talet i stället för antalet enheter mellan talen det vill säga 

enhetssträckorna. Några elever i åk 3-4 beskrevs i resultatdelens fråga två, om att de mätte 

längden på pennan, ritade streck på föremålen och räknade dem. Löwing samt Anderberg 

menar att ostandardiserade enheter ska introduceras först och därefter standardiserade enheter. 

I min studie var det flera av eleverna som blandade standardiserade och ostandardiserade 

enheter, så jag tror det vore bättre att introducera standardiserade enheter först.  

 

Vid mätandet med linjalen där skalan började 5 mm innanför båda ytterkanterna, mätdel tre 

(mätgrupp 3), märktes en minskning av antalet mätfel. Resultaten var bättre än i mätgrupp 2, 

men bristen på förståelse för mätandets idé märks även här. Jag tror det finns behov av att ha 

fler laborativa moment inom längdmätning som att låta elever öva mer på att använda 

mätinstrument som ser olika ut, linjaler, avbrutna linjaler, måttband och något senare 

tumstockar och trasiga tumstockar. Olika vad gäller material och hur graderingen ser ut. Det 

vore bra att reflektera, diskutera,  lösa problemlösningsuppgifter, gärna kopplade till elevers 

vardag,  

 

Det är svårt att urskilja tydliga mönster för enskilda elever i denna begränsa(n)de 

undersökning. Mätfelen är slumpmässiga. Några få elever har betydligt svårare för att mäta än 

andra. Antalet mätfel minskade utefter åldern på eleverna, och procentsatsen för mätfelen 

sjönk för varje årskurs, med ett par undantag i mätgrupp 2 (uppgift D för årskurs 4 och 

uppgift E för årskurs 5).     

 

Det kan ha haft inverkan på elevernas resultat att de inte fick klara direktiv om mätning innan 

de skulle utföra uppgiften. Här valdes att göra enskilda observationer. Om eleverna hade fått 

arbeta tillsammans, t ex två och två, hade jag kunnat höra deras resonemang vilket också hade 

varit positivt för kartläggning av t ex tankefel. Angående observationerna kan jag förstå hur 

eleven kan ha känt sig när en för dem helt okänd person studerade hur de gjorde vid 

mätningen, och att veta att de inte skulle få någon feedback på hur/vad de gjorde. Elever vill 

gärna veta om de gör rätt eller fel. Jag ville gärna bekräfta elevens svar, besvara frågor 

och/eller bekräfta eller korrigera mätmetoder. Idén med att se hur de gjorde hade då fallit bort. 

Dilemma!  

 

Anderberg (1992) skriver att det kan vara lätt att tro att eleven har förstått begrepp. Det håller 

jag med om eftersom det vid några tillfällen var elever som kom fram till rätt svar, men på 

”fel” sätt. Om uppgifterna hade varit i pappersform, hade tankefelen upptäckts då? Det är 

ganska stor skillnad att mäta längd på ett fysiskt föremål jämfört med en sträcka på ett papper. 

Det är svårt veta om mätfel beror på slarv eller om eleven inte har förmåga att mäta korrekt. 
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Vem kontrollerar om elever kan mäta? Något behöver göras för att förbättra elevers förmåga 

att mäta, enligt mig.  

 

4.1 Tillförlitlighet  
 

4.1.1 Reliabilitet 

Enbart observationsmetoden användes och reliabiliteten är inte alls hög. Johansson & Svedner 

(2006) skriver att man kan utforma en observationsmanual med noggranna anvisningar om 

hur observationerna skall gå till. En sådan skrevs inte men några av punkterna som Johansson 

& Svedner (2006) nämner där finns med. Alla deltagande elever gjorde momenten på samma 

sätt vilket har beskrivits i avsnitt 2.2.1. Observatörens namn var enbart författaren (jag). 

Johansson & Svedner (2006) menar att reliabiliteten aldrig kan bli perfekt vilket stämmer. 

Uppmärksamheten hos observatören varierar, människan är inte statisk. Databearbetningen 

kan vara komplicerad och reliabiliteten kan heller inte mätas av den studerande. Kategorierna 

konstruerades i efterhand vilket passade bra här eftersom det inte gick att förutse alla mätsätt 

eleverna hade.  

 

4.1.2 Validitet  

Resultaten ger en relativt sann bild av hur dessa elever gjorde just då, beroende på om 

situationerna uppfattades och tolkades korrekt. Är urvalet representativt? Nej, urvalet hade 

kunnat begränsats vad gäller åldersindelning, och utökats vad gäller antalet elever i samma 

åldersgrupp. Underlaget i denna undersökning är alldeles för begränsat. Diagnostisering 

utifrån Skolverkets Diamant för området mätning, MLä1, kunde med fördel ha gjorts innan 

undersökningen genomfördes för att öka trovädigheten, eftersom en metod till i så fall hade 

använts. Det var också en alltför begränsad typ av uppgifter.  

 

4.1.3 Generaliserbarhet  

Resultaten är svåra att generalisera. Undersökningen är för liten. Elever kan till exempel ha 

påverkats av stress eftersom en för dem helt okänd person studerade hur den enskilde eleven 

gjorde.   

 

4.2 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning  
Vad innebär ”rimlig noggrannhet” inom längdmätning och hur viktigt anses det vara? Hur ser 

läromedlen ut inom geometrins område mätning? Hur anser lärare att mätning borde läras ut? 

Ingå i tematiskt arbete? Kanske skulle diagnostisering vara mer centralt styrt?  
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Bilaga 1 
 Namn:  ....................................  

 Klass:  .....................................  

 

Uppskatta och mät längden på varje föremål 😊 
Skriv in måtten. Kom ihåg att skriva enhet!  

 

Mätgrupp 1:  

A:  Uppskatta  .......................................  

 Mät  .......................................  

B:  Uppskatta  .......................................  

 Mät   .......................................  

C:  Uppskatta   .......................................  

 Mät   .......................................  

 

Mätgrupp 2:  

D:  Uppskatta   .......................................  

 Mät   .......................................  

E:  Uppskatta   .......................................  

 Mät   .......................................  

F:  Uppskatta   .......................................  

 Mät   .......................................  

 

Mätgrupp 3: 

G:  Uppskatta   .......................................  

 Mät   .......................................  

H:  Uppskatta  .......................................  

 Mät   .......................................  

I:  Uppskatta   .......................................  

 Mät   .......................................   

 

 

 

Tack för hjälpen 😊  
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Bilaga 2 

 

Mätgrupp 1.  

Föremålen A, B och C. Stållinjal graderad direkt från båda kanterna. 

 
 

Mätgrupp 2.  

Föremålen D, E och F. Avbruten plastlinjal graderad från 3,7 cm till 30 cm. Längst till höger  

0,5 cm utan gradering. 

 
 

Mätgrupp 3.  

Föremålen G, H och I. En 30 cm plastlinjal där graderingen är 0,5 cm in från båda kanterna. 

 
 

Mätgrupp 2, föremålen D-F: 

D)  19,5 cm 

E)  13 cm*8 cm 

F)  32 cm  

 

Mätgrupp 1, föremålen A-C:  

A)  29 cm 

B)  16 cm 

C)  plastlist 22,5 cm (1,25 cm bred) 

Föremålen G, H och I: 

G)  22 cm  

H)  37 cm  

I)  10,5 cm  

 

De föremål A-I, där inget annat 

står angivet, är gjorda av trä 

och är 4,5 cm breda. 
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Bilaga 3 

 

Förstudien  

 
Föremål A B C D E F G

[cm] 29 14,2 13*8 31,7 21,6 41,8 9,1 Elevens svar var: Kommentarer: 

Elevkod Färgkod Elev Korrekt Nära Mätfel "Går inte att mäta". 

3.1 29 14 13*8 35 21,5 45 9 korrekt mätning 3.1 1 4 2 "Linjalen är för kort". 

3.2 30 15 14*9 33,5 22,5 44 10 mäter från 1 3.2 7

3.3 29 13*8 31 21,5 42 9 annat mätfel 3.3 1 4 2

3.4 30 15 14*9 40 23 10 *strök uppgiften 3.4 7

3.5 30 15 14*9 34 22,5 44 10 nära; mm-precision 3.5 7

3.6 29 14 13*8 32 25 40 9 (nära = + / - 2 mm) 3.6 1 3 3

3.7 29 14 13*8 22 9 3.7 1 4 2

3.8 29 14 13*8 21,5 9 3.8 1 4 2

3.9 29 14 13*8 32 21,5 9 3.9 1 4 2

Antal elever: 9 Antal: 6 23 34

Procent: 9,52% 36,51% 53,97% 100%

Elevkod

6.1 29 14 13 32 21,5 42 9 6.1 7

6.2 29 14,2 13 31,8 21,7 41,8 9 6.2 2 5

6.3 29,5 15 14*9 32,5 22,5 43 10 6.3 7

6.4 28,9 14,2 13*8 31,9 21,5 41,9 9 6.4 3 3 1

6.5 29 14,3 13*8 31,8 21,6 42 9 6.5 2 5

Antal elever: 5 Antal: 7 20 8

Procent: 20,00% 57,14% 22,86% 100%

Elevkod

8.1 29 14,2 13,1*8 32 21,7 42 9,1 8.1 2 5

8.2 29 14 13*8 32 21,5 42 9 8.2 1 6

8.3 29 14,3 13,1 32 21,7 42,5 9 8.3 6 1

Antal elever: 3 Antal: 3 17 1

Procent: 14,29% 80,95% 4,76% 100%  
 

 

 

 



 23 

Bilaga 4  

 

Åk 3. Tabell med rådata.  
Mätkoder och färgkoder 

Elevkommentarer och anteckningar på separat blad (bilaga 6).  

 
Årskurs 3, (två olika klasser)

↓elevens uppmätta mått m u m u m u m u m u m u m

uh.(utländsk härkomst)↓uppskattat mått

 (minuter) A B C D E F G H I I

29 16 22,5 19,5 13 32 22 37 10,5 Elevens svar var: Elevens svar i procent:

uh Kön Elevkod Tid Elev Korrekt Nära Mätfel Korrekt Nära Mätfel 

f 3.1 8 30 29 17 17 20 23,4 18 23,5 16 16,5 35 37,5 mfyk23 22 34 37 10 10,5 3.1 4 5 44% 56%

f 3.2 9 30 29 18 16 21 22,5 20 20 16 14 30 31,5 dsg27 22 30 37 17 10,5 3.2 6 3 67% 33%

p 3.3 13 24 29 23 16 23 22,5 18 19 16 13 27 26 db 15 22 27 35 10 10,5 3.3 6 3 67% 33%

p 3.4 14 29 30 16 17 23 23 20 23 14 17 30 33 g 17 22 32 35 10 11 3.4 1 8 11% 89%

x P 3.5 6 29 29 15 16 21 22 20 18 12 12 30 30 u 25 21,5 30 36,5 10 10 3.5 2 7 22% 78%

p 3.6 6 21 29 18 17 20 23,3 19 20 10 14 30 33 llf+rfs23 22 33 37 10 10 luk+bf13.6 3 6 33% 67%

x f 3.7 8 16 29 10 16 13 22,5 26 19,5 14 13 31,5 31 lgf+smf23 22 35 37 11 10,5 3.7 8 1 89% 11%

x p 3.8 30 29 9 16 25 22,5 16 19 7 12 30 34 lpel+u20 20,5 34 35 7 9,5 3.1 3 6 33% 67%

p 3.9 30 29 14 16 22 22,5 20 19,5 10 14 30 34 18 22 35 35,2 8 9,3 3.2 5 4 56% 44%

x f 3.10 25 29 18 16 16 22 18 23 16 16,5 35 32 16 21 35 32 10 10 3.3 3 6 33% 67%

p 3.11 5 30 29 15 15 20 22,5 20 22,5 14 16 30 34 17 20,5 30 34 6 9 3.4 2 7 22% 78%

p 3.12 9 31 29 5 16 20 22 19 20,5 6 14 30,5 30,5 20 21 31 36,5 14 9,5 3.5 2 7 22% 78%

p 3.13 6 30 29 10 16 15 22,5 16 20 10 12,9 30 36 20 20,8 37 35,7 10 9cm 2mm 3.6 3 1 5 33% 11% 56%

x p 3.14 18 20 29 15 <16 20 22,5 17 23,2 11 21 25 55 * 21 22 32 32 * 10 10 lo 3.7 3 1 5 33% 11% 56%

x f 3.15 20 29,3 13 16 16 22,9 14 20 12 13,9 32,3 32 20 22,1 45 37,2 7,5 10,5 3.8 3 2 4 33% 22% 44%

p 3.16 5 25 29 15 16 20 22,5 23 19 16 13 32 32 20 22 45 37 10 10,5 3.9 8 1 89% 11%

f 3.17 7 22 29 11 16 16 23 20 20 15 13 30 27 t 15 22 32 35 8 10 3.10 4 5 44% 56%

f 3.18 11 28 29 14 16 22 22 23 23 16 16 35"+mfk 14 21 32 32 6 9 3.11 2 7 22% 78%

Korrekt svar, antal: 16 13 9 2 4 3 10 5 6 Antal  svar: 68 4 90

Korrekt svar,i procent: 89% 72% 50% 11% 22% 17% 56% 28% 33% Procent: 42% 2% 56%

Mätfel, antal 2 4 9 16 13 15 7 12 12

Mätfel procent 11% 22% 50% 89% 72% 83% 39% 67% 67%

Korrekt mått →

Föremål  →

plus eller minus 2 mm EJ medräknade här, varken som "korrekt" eller som "mätfel".  
 

 

Åk 4. Tabell med rådata  

Mätkoder och färgkoder 

Elevkommentarer och anteckningar på separat blad (bilaga 6).  

 

uh utländsk härkomstuppskmät

Objekt A B C D E F G H I

Korrekt mått [cm] 29 16 22,5 19,5 13 32 22 37 10,5 Elevens svar var: 

uh Kön Elevkod   Tid Elev Korrekt Nära Mätfel

x f 4.1 8 31 29 13 16 22 22,5 22 23 18 17 35 36 21 20,7 36 35,5 9 9,4 4.1 3 6

x f 4.2 9 30 29 17 16 22 23 18 23 15 16 45 37 18 20 45 34 8 9 mfk rf 4.2 2 7

x f 4.3 15 22 29 15 16 23 22,5 20 19 12 12 30 32 22 21,5 37 35,5 fr 0 först,mfk, mäter pennans längd, mäter siata biten efter graderingen, drar bort längden på pennan10 10,5 * 4.3 5 4

p 4.4 24 29 15 16 17 22 22 20 13 14 35 32 21 22 40 36 9 10,5 4.4 4 1 4

f 4.5 27 29 14 16 25 23 19 19,2 15 12,9 39 32 19 22 32 37 7 10,4 n 4.5 5 2 2

p 4.6 29 29 14 16 20 22,5 21 20,5 10 13 35 30,5 22 22 36 37 11 10,5 4.6 7 2

p 4.7 5 30 29 15 16 25 22,5 20 19 15 13 40 31 20 22 40 37 10 10,5 4.7 7 2

x p 4.8 32 29 20 15,5 luk 20 22,5 20 22,5 15 16,5 30 38 21 20,5 40 35,5 9 9,5 4.8 2 7

f 4.9 30 30 15 17 22 23,5 20 19,5 13 13 30 32 25 22 35 37 10 10,5 4.9 6 3

f 4.10 30 29 19 16 20 23 22 23 15 16 41 44 20 21 45 38 11 9 mfk rf 4.10 2 7

x p 4.11 24 29 18 16 17 22,5 22 23 13 16,5 36 33 22 21,8 n 37 34 10 10,3 n 4.11 3 2 4

p 4.12 10 30 29,2 15 16 24 22,5 26 23,5 14 17 38 33 23 22 37 37 10 10,5 4.12 5 1 3

x p 4.13 25 29 23 16 15 22 12 19 15 13 30 29 15 20 40 33 10 9 mfk rf 4.13 3 6

x p 4.14 29 29 14 16 21 22,5 15 19 11 13 30 29,5 25 22 40 37 8 10,5 4.14 7 2

12 12 8 1 5 4 7 6 7 61 6 59

86% 86% 57% 7% 36% 29% 50% 43% 50% 48% 5% 47%

Mätfel, antal: 1 2 6 13 8 10 6 8 5

Mätfel, procent: 7% 14% 43% 93% 57% 71% 43% 57% 36%

"+- 2 mm EJ medräknade här, varken som "korrekt" eller som "mätfel".

Korrekt svar, procent:

Korrekt svar, antal: 
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Åk 5. Tabell med rådata 

Mätkoder och färgkoder 

Elevkommentarer och anteckningar på separat blad (bilaga 6).  

 
uppskmät uppskmät uppskmät uppskmät uppskmät uppskmät uppskmät uppskmät uppskmät

A B C D E F G H I

[cm] 29 16 22,5 19,5 13 32 22 37 10,5 Elevens svar var: Elev korrekta

Kön uh Elevkod Elev Korrekt Nära Mätfel  svar procent

p x 5.1 30 29 20 16 25 22,5 16 20,5 15 14 30 30 25 22 30,5 37 10 10,5  5.1 6 3 67%

p x 5.2 40 29 20 16 30 25 15 10 13,5llt4 30 30 20 22 40 37 7 10,5  5.2 5 4 56%

f 5.3 30 29 15 16 20 22,5 19 19,5 13 13 30 35,5 21 22 40 37 10 10,5  5.3 8 1 89%

p 5.4 30 29 8 16 25 22,5 15 21 10 13 30 30 15,5 22 40 37 10 10,3  5.4 6 1 2 67%

p 5.5 28 29 16 16 22 22,5 15 19,5 11 13 26 32 15 22 34 37 8 10,5  5.5 9 100%

f x 5.6 30 29 15 16 20 22,5 25 19,5 12 14 32 34 20 22 37 37 8 10,5  5.6 7 2 78%

p x 5.7 30 29 20 16 25 22,5 20 19,5 12 13 32 32 18 22 35 37 8 10,5  5.7 9 100%

f x 5.8 20 29 7 16 15 22,5 17 19,5 9 14 30 30,5 24 22 40 37 10 10,5  5.8 7 2 78%

p 5.9 26 29 15 16 30 22,5 17 20 10 14 30 16 22 35 10 10,5  5.9 5 4 56%

p 5.10 19 28,9 16 16 18 22,9 21 22,8 17 16,6 40 typ 50,9 18 21,8 luktyp 50 10 10,4  5.10 1 3 5 11%

p x 5.11 30 29 15 16 20 22,5 20 20 11 13,8 35 35 17 22 40 37 8 10,5  5.11 6 3 67%

p x 5.12 40 29 13 16 20 22 13 12 35 15 21 30 37 8 10  5.12 3 6 33%

p 5.13 30 29 15 16 25 22,5 26 19 14 12 35 36 30 22 50 37 13 10,5  5.13 6 3 67%

f x 5.14 30 29 15 16 25 22,5 20 19 16 12 30 35 25 22 luk 37 37 10 10,4  5.14 5 1 3 56%

13 14 11 5 4 2 12 12 10 Antal  svar: 83 5 38

93% 100% 79% 36% 29% 14% 86% 86% 71% Procent: 66% 4% 30% 100%

3 9 10 12 1 2 1

0% 0% 21% 64% 71% 86% 7% 14% 7%

(Antal  elever: 14)

Korrekt mått

Objekt

Mätfel , antal : 

Mätfel , procent:

Korrekt svar, antal : 

Korrekt svar i  procent:

 
 

 

Åk 6. Tabell med rådata 

Mätkoder och färgkoder 

Elevkommentarer och anteckningar på separat blad (bilaga 6).  

 
uppskattat måttmätt

Objekt A B C D E F G H I

Korrekt mått [cm] 29 16 22,5 19,5 13 32 22 37 10,5 Elevens svar var: 

Kön Elevkod Elev KorrektNära Mätfel Elev korrekta svar %

p 6.1 25 29 12 16 17 22,5 18 19,5 10 13 30 32 16 22 35 36,9 8 10,5 6.1 8 1 89%

p 6.2 30 29 15 16 22 22,5 17 23,5 13 17 33 36 21 22 37 37 10 10,5 6.2 6 3 67%

p 6.3 30 29 15 16 25 22,5 25 19,5 13 13 35 36 20 22 35 37 10 10,5 6.3 8 1 89%

p 6.4 30 29 15 17 20 22,5 19 19,5 13 17 43 29,8 lug 23,5 21,9 37 37 13,5 10,5 6.4 5 1 3 56%

f 6.5 25 29 14 16 17 22,5 17 21 10 13 30 32 22 22 35 37 7 10,5 6.5 8 1 89%

p 6.6 25 29 15 16 21 22,5 20 20,5 15 14 30 37,5 17 22 33 37 10 10,5 6.6 6 3 67%

p 6.7 25 29 15 16 20 22,5 19 19 14 13,8 35 32 18 21,9 35 37 9 10,45 6.7 5 2 2 56%

f 6.8 30 28,9 15 15,8 25 22,4 14 21,2 11 13,9 30 34 20 22 33 37 7 10,4 6.8 2 4 3 22%

p 6.9 23 29 12 16 17 22,5 16 19,5 10 13 32 34m 4 till 30+ uppsk resten16,5 21,9 30,5 37 8 10,5 6.9 7 1 1 78%

p 6.10 29 29 13 16 24 22,4 18 19,3 14 12,9 33 39,8r**= mfk 17 22 38 35,8 8 10,5 6.10 4 3 2 44%

Antal  svar: 59 12 19

Korrekt svar, antal : 9 8 8 4 4 3 7 8 8 Procent: 66% 13% 21% 100,0%

Korrekt svar i  procent 90% 80% 80% 40% 40% 30% 70% 80% 80%

Mätfel , antal : 1 5 5 7 1

Mätfel , procent: 10% 50% 50% 70% 10%

"+- 2 mm EJ medräknade här, varken som "korrekt" eller som "mätfel".  
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Bilaga 5  

 

Kodbeskrivningar  

 

Färgkoder förklaring Specialteknik; hann inte definiera mätfelet
Korrekt mätning smp (drar) streck med pennan, mäter från det

nära = +/- 2 mm lo linjal ovanför objektet, i luften

börjar mäta från 1 (ger  1 cm för mycket) dsg drar streck, gissar  cm efter strecket

mäter från kant; oavsett gradering dscm drar streck cm f cm, räknar dem

annat mätfel, (räknat fel, ej mätt noggrant) lpel lägger pennan efter linjalen

stryker uppgiften, omätbar uppg e30mm efter 30cm räknar mm ist f cm

Uppskattar, gissar, tror; är ungefär.

specialteknik/flera mätfel/svårt definiera mätfelet

(nära göra fel, korrigerade direkt)

Övriga förkortningar.  i min.anm

mfk mäter från kantebn av linjalen, oavsett gradering

bf1 börjar mäta från 1 på linjalen

rfv räknar från vänster, 3,5 till 23

rtb räknar tyst bakåt från 30 cm

llf lade linjalen vid 10 cm  

ds drar streck vid 30

luk lade linjalen några mm t v om graderingen

gs4 glömde subtrahera 4, egentligen 3,7cm

mf5 mäter från 5 på linjalen

mf10 mäter från 10 cm på linjalen

llt4 lägger linjal där eleven tror  att 4 är

m430 från 4 till 30

lgf linjal gradering från 30, bakåt

r** 3,7 till 30; 3,7 till 9 = mfk 2ggr, mäter från kant skarvar mäter från kant igen

db drar bort fyra cm från båda håll

(lObjv) lägger objekten bredvid varandra,  vertikalt, jämför

dscm drar streck cm för cm

giam elevsvar "går inte att mäta"  
 

 

Förklaring färgkoder för frågeställning 3 

börjar mäta från 1 (ger  1 cm för mycket)

mäter från kant; oavsett gradering

annat mätfel, (räknat fel, ej mätt noggrant) 

stryker uppgiften, omätbar uppg

Uppskattar, gissar, tror; är ungefär.

specialteknik/flera mätfel/svårt  definiera mf  
 



 26 

Bilaga 6  

Elevkommentarer                                  Mina anteckningar 
Elevernas kommentarer! Mina anteckn. (min.anm)

3.1 E).Varför är den så här? 3.1 ABC linjalen ovanpå föremålet, annars L nedanför. 

F). Den här går ju inte att mäta med den hära linjalen! F) m f ytterkant  (GHI) mäter f 0)

3.2 D). Nä! Fyra! F).Den hära är mer än 30! 3.2 drar "cm-streck" i början på linjalen, chansar

3.3 D) Det saknas en bit! Det var 23 här. Pekar på 4, räknar 3,4,5 .å 23 minus 4 är 19. 

E).Nu fatta´ja, man ta 4 som 1, räknar m fingret cm för cm 

F) mer, den är 33, nä 26 drar bort 4 från båda hållen

3.4 E) I) Ska man börja från 1 eller 0? 3.4 DEF ser ej grad.   H) b f 1, ytterkanten inte från 30

 I) håller linjalen i luften, ovanför föremålet, mäter ej noga

3.5 eftersom B) är 16 är nog C) 21!  3.5 jmf föremålen

D) Hm, för 1 blir där borta, då blir det från 24… E)16 minus 4. F) uppsk

3.6 Den här va ju trasi! 3.6 D) fr 10 t 29, pekar på varje siffra, EJ hoppen

3.7 D-F. Tre å en trasig linjal. 3.7 ABC.L i överkant D) R f 30 tyst bakåt till 11,5 E) r t b f 30

3.8 D.börjar på typ 3,5 åsså gå till 23. E.16minus4. I. Ska man börja från noll? 3.8 DEF.mfk. F.lägger pennan e linjalen, uppskattar mått

3.9 Den här är ju trasig. Det här har vi jobbat med i skolan! Linjalen räcker inte ens till!3.9 E). räkn 17-3= 14 istf 16,5-3,5, F) l p f 4. 19,5-3,5; 20-3=17 lägger till 17.(svårt hinna notera)Ritar streck räknar dem H.räknar 0 som tal

3.10 3.10 jmfA m C. DE-ser ej grad. F.upptäcker saknas en bit. Korr ej. H.måttar m pekf, gissar svaret

3.11 3.11 B.rfs1. mfk  D-I , ser ej grad. F.mfk + Lägger pennan efter linjalens slut. 

3.12 3.12D. föremål vertikalt, linjal upp och ner f 30. F) lägger L från y-kant, viskar, räknar, lägger pennan vid kant, räknar de som fattas GHI jämför dem m varann

3.13 3.13 B) dm; E)9 mm och 12 cm; Mäter D-I från ytterkant GHI) cm, mm. . r cm f cm m v.pekfinger, streck e 30 på föremål

3.14 D.Den är ju sönder! "kanske" vid varje svar B):lite mindre än 16 . F):55 blev det!3.14 E) mäter pennan!

 F)streck från y-kant 30, ritar streck 1-2mm:s på linjalen, räknar ant. streck som "cm" e 30 I).lägger L  t.v om 0

3.15 D.Den här börjar ju på 4!, den är brutit av. F.Den får inte plats. 3.15 DEF Lägger L på; drar streck cm för  kompensera det som fattas

; cm och mm i svaren

3.16 Från 4! E) Den var 17; nä, blir 13! 3.16 ser direkt, förstått. 

3.17 Kolla, den här är ju avbruten! 3.17 C.lägger ej L.vid kanten.E.lägger linjalen en bit in, nedanför träbiten. F.ritar streck på träbiten. H.chansar efter 30

3.18 Den här var lite svår. 3.18 E. räknar 4 som 1   F). drar streck, ritar varje cm o räknar dem

4.1 4.1 DEF räknar 3,7 t 23,tre komma sju, fyra komma sju…mfk D-I

4.2 30+7 4.2 mäter från kant *2. linjalen upp och ner.   H) mfk skarvar mfk adderar

4.3 4.3 Uppskattn: Mäter sitt pekfinger, räknar finger för finger varje bits längd

DE b r fr kant.L upp och ner bak och fram. 

D.Den är sönder! H.mfk, skarvar mfk 30+5,5. fr 0 först,mfk, mäter pennans längd, mäter siata biten efter graderingen, drar bort längden på pennan

4.4 F.Vet inte hur man mäter när den är för kort. 4.4 räknar bakåt f 30  

E.17, nää 13 E. räknar 4 som 1   F). drar streck, ritar varje cm o räknar dem

4.5 F).26+5=41, nä 31; typ.. 4.5 räknar hoppen. 

4.6 4.6 E.nära göra samma fel F) drar streck på träbiten

4.7 Börjar man från 0 eller 1? 4.7 4t 30.26 + (4t?=)5=41, nä 31

4.8 H). Ja fatta inte hu man gö mä linjalen! 4.8 drar streck på träbit vid ytterkant.flyttar linjalen.mäter

4.9 D.Nästan! 4.9 A-C, räknade varje tal på linjalen vilket gav 1 cm för mycket. Korrekt på de svårare!

4.10 4.10 drar streck efter 30.

4.11 4.11 cm mm. F).Linjal ovanför, plant, ej ovanpå, träbit nedanför, uppskattar 4cm från Uppskattad Längd! 

H). Penna, pekar, L ovanför träbit nedanför

4.12 4.12 ser inte att linjalen är defekt. 

4.13 D) den här ä sönder 4.13 flyttar linjalen åt sidan, uppskattar antal cm som fattas G-I mfk, ser ej graderingen H.chansar e30

4.14 4.14 E r cm f cm högt F.uppsk e 30.

5.1 F.Den här linjalen är sönder!.. Går inte! Tror 30! 5.1 F.räknar bakåt från 30, drar ett streck vid 4, klurar.. 30 fr h. streck vid 4. flyttar linjalen  från vänster istället. 

5.2 Finns inte! Sönder! 5.2 delar upp cm och mm. Tänker, klurar länge. Lägger L vid vad eleven tror är 4cm. Uppskattar.

5.3 5.3 F) mf 30. fingret vid 4, lägger L vid 10 räknar därifrån.  

5.4 5.4 D). räknar från 4 till  23,5 la på 10 på 4, minus 1. viskar "21 tror jag att det är. 

F).streck vid 30.25.räknar uppåt därifrån. H).nära att rfs1, ändrar r f 0. 

5.5 G.Var inte ens nära! 5.5 A)Lägger obj vertikalt bredvid varann samt L. och jmf! 

E) 4 till 17. 17 minus 4 är 13 

F.streck v14, räknar som 10, tiotal för tiotal 4 till 30 är 26. 4 tlil 10,5.

5.6 5.6 D).hoppar tillbaka 4 steg 

E).rfs1 och rSi (räknar talen, inte "hoppen"). 

F) 23,5. E).tummen, räknar.R4som1

5.7 F)Borde va 30, nä 32! 5.7 Räknar från höger från 30.  H)fr 30 först men byter håll

5.8 5.8 F)4t30.Streck på smala kanten av objektet, räknar dem.

5.9 D)Den här är lite sönder.Ska jag räkna från 4?  5.9 D) drar streck för varje cm på föremålet

F).Vet inte hur jag ska mäta när linjalen tar slut. E)4 v kant,streck varje cm, räknar varje siffra. (rfs1

5.10 Går inte att mäta! 5.10 I.luk H. stryks

5.11 5.11 räknar siffran, inte hoppen, rfs1

5.12 Vet inte hur jag ska mäta. Det går inte. 5.12 Stryker DEF. Mäter slarvigt, håller linjalen ovanför obj. i luften

5.13 Den här är ju trasig, vet inte hur man ska göra. 5.13 D r 4t23,5, subtr 4, men inte exakt.. Diff 0,5cm .. 

F. drar streck på träbiten från 30, missar graderingen

MG3 relaterar föremålen t varandra

5.14 B.Nästan 16. D.Lite sönder.Nästan 19 5.14 B. Linjalen vid 0,2 cm. DEF samma mätfel. D drar streck på bordet, de första 4 cm. Lägger L efter strecken. Räknar tyst

G. Luk. Linjal utanför kanten  

6.1 6.1 mäter korrekt

6.2 6.2 jmf DEF. ser inte gradering fr 4.

6.3 6.3 r f 4 t 23,5 E.17minus4

6.4 6.4 D. mf5 E,mfk+gS4 E.r f 4 t 17, glömmer dra bort 4

6.5 D.typ 21 6.5 DEF räknar tyst från 4 till talet. 

6.6 E.13, nä 14! 6.6 D.E bf1  F räknar från 3,7 till 30 och från 3,7 till 9,5 -(oklart sedan)

6.7 6.7 D.mäter från 5 till 24   E).16,9-3. E.5 till 18 F.bakåt från 30 till 5, streck från 30 bakåt till 20

6.8 E.Hm.16,9 minus 3=13,9 6.8 E. avr 3,7 till 3. F)r f 4 till 30 och f 4 igen 30 +4 

6.9 Den här är ju sönder! Fyra brukar det aldrig stå i början! 6.9 räknar från 4 till resp tal. Linjal upp och ner

6.10 D. Den är lite sönder. 6.10 DE.r.f.3,7 t talet. end precisionsfel. G mäter från kant H.mfk (och vad?)  
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Bilaga 7 

 

Sammanställning av ”mätkod” för respektive mätgrupp och årskurs 

 

Mätgrupp 1
Mätkod ↓       Föremål → A B C A B C A B C A B C

korrekt 16 13 9 12 12 8 13 14 11 9 8 8

nära +/- 2 mm 1 1 1 1 1 2

börjar mäta från 1 på linjalen 1 3 3 1 1 2 1

annat mätfel 1 1 6 1 4 3

strök uppgiften

uppskattar, gissar, tror

special

Antal mätfel per föremål: 2 4 9 1 2 6 3 1

Antal mätfel/föremål i  procent: 11% 22% 50% 7% 14% 43% 21% 10%

Antal elever

Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6

(18 elever) (14 elever) (14 elever) (10 elever)  
 

 

Mätgrupp 2
Mätkod ↓       Föremål → D E F D E F D E F D E F

korrekt 2 4 3 1 5 4 5 4 2 4 4 3

nära +/- 2 mm 1 1 1 1

börjar mäta från 1 på linjalen 1 3 1 1 2 2 1 3

mäter från kanten av linjalen 6 5 2 6 6 2 1 1 1 1 2 2

annat mätfel 5 3 6 1 1 4 2 5 2 1

strök uppgiften 2 1 2
uppskattar, gissar, tror 3 2 1 1 1

special 4 2 10 5 3 4 3

Antal mätfel per föremål: 16 13 15 13 8 10 9 10 12 5 5 7

Antal mätfel/föremål i  procent: 89% 72% 83% 93% 57% 71% 64% 71% 86% 50% 50% 70%
Antal elever

Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6

(18 elever) (14 elever) (14 elever) (10 elever)  
 

 

Mätgrupp 3
Mätkod ↓       Föremål → G H I G H I G H I G H I

korrekt 10 5 6 7 6 7 12 11 10 7 8 8

nära +/- 2 mm 1 1 1 2 1 3 3 1 2

börjar mäta från 1 på linjalen 2 1

mäter från kanten av linjalen 1 2 4 2 1

annat mätfel 5 1 5 2 1 5 1

strök uppgiften 2
uppskattar, gissar, tror 1 2 1 1

special 1 7 1 1 6

Antal mätfel per föremål: 8 12 12 6 8 5 1 2 1 1

Antal mätfel/föremål i  procent: 44% 67% 67% 43% 57% 36% 7% 14% 7% 10%

Antal elever (18 elever) (14 elever) (14 elever) (10 elever)

Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6
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Hej föräldrar/vårdnadshavare! 

 

Jag skriver examensarbete i matematik inom lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle.  

För en tid sedan besökte jag er skola för att undersöka hur elever i årskurs 3-6 gör när de 

mäter föremål. Jag presenterade mig vid respektive lektions början. Deltagandet var frivilligt 

och kunde avbrytas när som helst. Observationen genomfördes under elevens ordinarie 

lektion. Tidsåtgången varierade något, de flesta 4-8 minuter. Svaren på uppgifterna kommer 

inte att kunna kopplas till någon enskild individ. Endast förnamnet skrevs in och namnen 

kodades sedan. De anonyma svaren kommer att arkiveras på Högskolan i Gävle i ett år, efter 

det förstörs de.    

 

Om någon har något emot att barnet deltar i studien, skicka i så fall ett mail snarast till: 

xxxxx.  

 

Vid frågor eller funderingar angående studien, kontakta mig gärna! 

Mail: xxxxx  

Mobil: xxxxx 

 

Tack på förhand!  

 

Med vänliga hälsningar 

 

xxxxx 

 

 

 


