
 

 

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 
Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap 

 

Praktisk Matematik 
Hur man kan arbeta mer praktiskt inom ämnet matematik 

 

Madeleine Trulsson 

2019 
 

Examensarbete, Avancerad Nivå, 30 Hp  
Matematik  

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 

 
 

Handledare: Sören Hector 
Examinator: Mirco Radic 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Sammanfattning: 
Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur man kan ta in mer praktiska moment i sin 

undervisning inom ämnet matematik. Examensarbete har som grundsyfte och huvudresultat 

att skapa ett undervisningsmaterial. Undervisningsmaterialet är baserat utifrån den 

litteratursökning och forskning som varit relevant och intressant inom ämnet praktisk 

matematik. Det som intresserat mig mest är arbetssätten estetiska lärprocesser och 

utomhuspedagogik, vilket även genomsyrar mitt lektionsmaterial. Undervisningsmaterialet är 

även uppbyggt från de mål som ska uppnås enligt läroplanen.  Materialet kommer fokusera på 

två teman, addition och mätning. Materialet kommer riktas till årskurs 1, men är även 

anpassningsbart för årskurs F-3. Lektionerna är uppbyggda för att lätt kunna ändras för den 

grupp man undervisar. Observationer har gjorts med en klass för att se om delar av 

undervisningsmaterialet fungerar eller inte, vilket kommer finnas med som viktiga slutsatser i 

resultatdelen. Effekten av praktisk undervisning i matematik har visat sig påverka elever 

positivt på många olika sätt. 
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1 INLEDNING 
Idag talas det mycket om att undervisning ska vara varierande och individanpassad. Detta är 

något som kan vara en stor utmaning med en klass där alla ligger på olika kunskapsnivåer. 

Genom att anpassa sin undervisning så det blir en variation och kombination av teoretiska 

med praktiska moment skapar man möjligheter för sina elever att kunna ta in kunskaperna, 

som undervisningen bidrar med, på olika sätt. Det blir även lättare att ta in nya kunskaper och 

erfarenheter (Håkansson & Sundberg, 2012).  

 

Idag är ofta matematikundervisningen på många skolor begränsad till olika läromedel och 

man arbetar mycket teoretiskt (Heikka, 2015). De matematikböcker jag arbetat med går fort 

fram och oftast snuddar man bara på olika kunskapsområden innan man går vidare till nästa. 

Det är därför extra viktigt att man inte stressar igenom ett tema bara för ett läromedel gör det, 

utan att man ser efter hur eleverna uppfattat något och om man behöver arbeta mer med 

området. Det jag saknar i min undervisning är mer praktiska övningar som man kan 

kombinera med det teoretiska. Då min erfarenhet är att det teoretiska, genomgångar och 

enskilt arbete i matteböcker tar en så stor plats i matematikundervisningen kommer jag därför 

i examensarbetet undersöka hur man kan arbeta mer praktiskt inom ämnet matematik. Utifrån 

den forskning jag hittar och presenterar i litteraturgenomgången, och läroplanen, kommer jag 

sedan skapa ett lektionsmaterial för att praktiskt tillämpa mina kunskaper. Därefter kommer 

jag testa några lektioner och  samtidigt observera för att se hur lektionerna fungerar.  

  

Min erfarenhet från arbete med barn är även att man genom olika undervisningsmetoder 

skapar nyfikenhet, motivation och intresse hos eleverna vilket i sin tur gör att de vill lära sig 

mer, är mer på hugget för nästa moment och att inlärningen ökar.  De lektionerna som är 

praktiska och där eleverna får använda sina sinnen, som att se, höra, uppleva, känna, utforska 

och prova själva, menar Szczepanski (2007) upplevs vara mest effektiva, eftersom barnen då 

kan välja att lära sig genom det lättaste sinnet. Barn lär sig nämligen på olika sätt, en del lär 

sig lättare genom att se saker medan andra kanske lär sig lättare genom att höra saker eller av 

upplevelser. Hattie (2012) berättar om att man behöver bygga upp elevernas engagemang och 

intresse inför ett område man ska arbeta med. Håkansson och Sundberg (2012) skriver att 

lärarens upplägg för undervisningen är avgörande för elevernas lärande och gör att deras 

framgång i utbildningen ska ge bra resultat. Det är därför extra viktigt hur man lägger upp och 

planerar sina lektioner. 

  

Just hur man kan göra för att få in mer praktiska moment i sin undervisning är något som 

intresserar mig mycket. Under lärarutbildningen har vi haft kurser som varit mer praktiska 

och vissa kurser som varit mer teoretiska. Jag har då märkt att det som engagerar mig och 

många andra är den undervisning där man rör på sig och inte bara sitter stilla. Det är den 

undervisning som jag minns mest och kan förknippa med något. De föreläsningar vi haft där 

man suttit stilla i princip hela dagen har varit jobbiga och jag har lätt tappat fokus efter ett tag. 

Om inte ens jag som vuxen klarar det, funderar jag på hur man kan förvänta sig att barn ska 

kunna sitta stilla en hel dag (med undantag från raster) och ändå behålla ork, motivation och 

intresse för att lära sig. Därför tror jag det är viktigt med en varierad undervisning, genom 

användning av olika undervisningsmetoder både teoretiska och praktiska. Lindström och 

Pennlert (2016) menar att med en varierad undervisning är det lättare att få med sig alla 

elever, oavsett vilken nivå de ligger på i ämnet. Eleverna kan med hjälp av praktisk 

undervisning göra momentet i sin egen takt. Jag tycker att praktiskt arbete är väldigt intressant 
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att använda sig av i sin undervisning och jag vill ta reda på hur jag kan använda mig av det i 

mitt kommande yrke som lärare. 

  

Syftet med mitt examensarbete är att presentera hur man kan arbeta mer praktiskt i ämnet 

matematik och samtidigt uppnå de mål som ska nås enligt Skolverket (2017), med hjälp av 

mitt lektionsmaterial. Jag tror på inlärningsmetoden John Dewey utformat ”learning by 

doing” (citerad i Szczepanski, 2008), att man lär sig lättare genom att göra det man ska lära 

sig. Barn lär sig på olika sätt och genom praktiska arbetssätt kan de få möjlighet att lära på sitt 

sätt (Szczepanski, 2008). Med mitt lektionsmaterial hoppas jag även ta vara på elevernas 

grundläggande nyfikenhet och att eleverna ska känna ett intresse för matematik, att de får en 

känsla av att ämnet inte bara behöver vara enformigt och göras på ett sätt. 

1.1 Bakgrund 

Läroplanen säger att ämnet matematiken ska vara utforskande, lustfullt, kreativt, reflekterande 

och väcka nyfikenhet. De problemlösningar man skapar ska vara nära kopplade till 

vardagslivets situationer och öka möjligheter för att ta sig ut i samhället (Skolverket, 2017).  

Genom att använda sig av praktisk matematik ger det möjlighet att skapa sin undervisning 

lustfull, utforskande, kreativ och mycket mer. Det är lätt att få ett mer verkligt intryck med 

hjälp av praktiska övningar. Det skapar en nyfikenhet och en vilja att lära sig mer. Enligt 

Skolverket (2017) ska man även sträva efter att utbildningen/undervisningen utvecklar 

elevernas intresse för ämnet och självsäkra elever som förlitar sig på, samt använder, sina 

kunskaper. 

 

Enligt Skolverket (2017) är syftet för matematikundervisningen i årskurs F-3 att bidra till att 

eleverna utvecklar kunskaper om matematiken och dess användning i vardagen. Eleverna ska 

få möjlighet att utveckla sina förmågor, samt kunna formulera och lösa problem på olika sätt 

och med hjälp av olika strategier och uttrycksformer. Det är därför viktigt att eleverna 

utvecklar sin förmåga att välja lämpliga metoder, se samband mellan olika begrepp, analysera, 

argumentera och dra slutsatser (Skolverket, 2017). 

 

Genom att använda sig av mitt lektionsmaterial som innehåller tips till praktisk undervisning 

om addition och mätning uppfylls många av de centrala målen som Skolverket skriver om 

(Skolverket, 2017). Några av de centrala innehållen från Skolverket (2017) för årskurs 1-3 

som mitt lektionsmaterial uppfyller är: 

 

 ”Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan 

användas för att ange antal och ordning. 

 De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer. 

 Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och 

överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. 

Metodernas användning i olika situationer. 

 Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar. 

 Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. 

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

beskrivas och uttryckas. 

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

volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter. 

 Slumpmässiga händelser i experiment och spel. 

 Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften. 



  

 

3 

 

 

 Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer”. 

(Skolverket, 2017, s.57-58).  

 

Eftersom Skolverkets kursplan är ett av skolans styrdokument som alla måste arbeta utifrån 

har jag valt att göra mitt material utifrån den. Den undervisning som finns i materialet 

uppfyller många av de mål som Skolverket eftersträvar. Lektionsmaterialet är även byggt på 

den forskning och litteratursökning som gjorts och fått kunskap om.  

 

1.2 Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt kommer metoderna och arbetssätten praktisk matematik, utomhuspedagogik 

och estetiska lärprocesser presenteras och förklaras. Den inledande texten behandlar 

begreppets innebörd och olika sätt att använda det på. Därefter synliggörs hur estetiska 

lärprocesser och utomhuspedagogik kan ta sig uttryck i undervisningen, det vill säga hur man 

kan lära sig och hur man kan undervisa med hjälp av estetiska lärprocesser och 

utomhuspedagogiken inom ämnet matematik.  

 

1.2.1 Praktisk undervisning i matematik 

Den roll läraren har i sin undervisning är av stor vikt. Lärarens sätt att lära ut ska vara 

inbjudande på ett sätt som skapar nyfikenhet, intresse, trygghet, utmanande och positivitet hos 

eleverna (Hattie, Fischer & Frey, 2017). Hattie, Fischer och Frey (2017) skriver att det inte 

bara finns ett sätt att undervisa matematik på utan många olika. De tror att 

matematikundervisning fungerar bäst när den är varierad och har lämpliga utmaningar som 

uppfyller de lärandemål eleven ska nå. Läraren ska utgå ifrån vart eleverna befinner sig just 

för tillfället, vart de ska och vad de i slutändan har lärt sig. Elever behöver få uppgifter i 

matematik som stimulerar dem, varken för lätta eller för svåra för då tappar de intresset direkt. 

Ge eleverna lite utmaning men inte för mycket, utan anpassa efter vad eleven kan och behöver 

mer av. Välj undervisning som främjar lärandet, skapar meningsfullhet och väcker frågor hos 

eleverna. Uppgifter som har ett ändamål är oftast de uppgifter som eleverna blir engagerade i 

och ökar på så sätt deras motivation, när eleverna vet att de har nytta av uppgiften på andra 

ställen än i skolan (Hattie, Fischer & Frey, 2017). 

  

Hattie (2017) skriver att om eleverna inte kan värdesätta sitt lärande så är lärarens 

undervisning till ingen nytta. Det bästa att få med i sin undervisning, menar Hattie (2017), är 

att uppmärksamma tre saker hos eleverna; idéer, tänkande och kunskapsvärdet. Elever bör få 

möjlighet att inom matematiken få göra kopplingar mellan matematiska kunskaper och få 

använda de kunskaperna för att lösa en uppgift eller ett problem samtidigt som de är medvetna 

om vad de gör. Genom att eleven får ställa hypoteser är det lättare att förstå innebörden. Hur 

ska jag göra? Vad händer? Vad har skett? Hur kom jag fram till detta? Eleverna kan på detta 

sätt omsätta sitt lärande. Hattie (2017) beskriver att förändringen av elevens eget lärande är 

när de tar kontroll över sitt lärande och kan tillämpa sitt tänkande i nya sammanhang och 

situationer när de löser något. En förutsättning när man är lärare är att känna igen elevens 

utveckling och kunnande, för att kunna stödja lärande (Hattie, 2017). 

  

Lärarens undervisning har en stor betydande roll för elevers lärande och därför är det extra 

viktigt hur läraren planerar sin undervisning. Genom att anpassa sin undervisning skapar man 

större förutsättningar för eleverna, skriver Håkansson och Sundberg (2012). Anpassningen 

kan man göra på olika sätt genom praktisk och teoretisk undervisning och en kombination av 
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detta för att ge eleverna större förutsättningar vid inlärningen. Håkansson och Sundberg 

(2012) skriver även att en bra start i skolan är avgörande för elevernas fortsatta utveckling, 

där eleverna får en bra grund och bra undervisning av sin lärare och andra runtomkring. I 

ämnet matematik (även alla ämnen) är det bra att kombinera olika metoder och aktiviteter när 

eleverna ska lära sig. Håkansson & Sundberg (2012) beskriver den praktiska undervisningen 

som ett bra arbetssätt att använda sig av när det kommer till sin undervisning.  

  

Dahl (2009) beskriver att matematik skapar många olika känslor och tyvärr ofta negativa hos 

vuxna. Detta kan bero på att matematiken är ett svårt ämne att greppa, att man inte förstått 

eller hängt med i undervisningen när man gick i skolan. Denna negativitet har ännu inte 

drabbat barnen som tycker siffror är något spännande och de vill lära sig mer. Det gäller för 

vuxna att snappa upp vad de tycker är roligt för att deras lust och glädje ska fortsätta (Dahl, 

2009). 

  

Matematik finns överallt, inte bara i skolan utan även i vardagen. Redan när barn är små kan 

man se att de är matematiker (Lee, 2012). Lee (2012) skriver i sin artikel att man kan spela 

spel för att lära in matematik. Genom olika spel kan de till exempel lära sig räkna de olika 

räknesätten. Lee (2012) anser att när små barn spelar är experter på sitt område och kan därför 

redan i tidig ålder räknas som matematiker. Matematiken kommer naturligt hos mindre barn 

och när de spelar tänker de inte ens på att de lär sig matematik. Att kunna lösa problem, 

utvecklas naturligt genom erfarenheter, göra saker självständigt, via diskussion och använda 

fantasin. Genom sina tidigare erfarenheter kan det bli lättare att lösa vissa problem (Lee, 

2012).  Hon berättar även om vikten om lärarens attityd kring matematiken. Det är lärarens 

ansvar att vara medveten och lyhörd för att väcka intresse hos eleverna för att de sedan ska 

kunna öka sina kunskaper, intresset och färdigheter. Läraren kan påverka elevernas 

engagemang att vilja lära och därför är det extra viktigt hur undervisningen sker och att 

läraren visar att matematik är viktigt och roligt (Lee, 2012). 

  

Det har visat sig att varierade lektioner genom att leka, spela, använda olika 

undervisningsmaterial, ha lektioner både inomhus och utomhus ökar inlärningen 

(Szczepanski, 2008). Genom att ha sin undervisning utomhus kan man lättare vara i rörelse 

och ta hjälp av sina sinnen och på detta sätt ökar inlärningen och det är lättare att minnas. Att 

använda sina sinnen är lättast att lära in med men däremot lär sig alla på olika sätt. En del lär 

sig exempelvis lättare via bilder, andra genom att göra saker praktiskt och upptäcka själva och 

vissa genom att höra.  Forskning tyder på att det är viktigt att använda sina sinnen, eftersom vi 

lär oss bättre och lättare. Olika forskningsstudier har visat sig att sinnena hjälper till och ökar 

inlärningen hos eleverna (Szczepanski, 2008). 

  

Läraren bör skapa goda förutsättningar för sina elever för att deras inlärningsprocess hela 

tiden ska förbättras. Matematik är en kreativ och undersökande aktivitet som bör omfatta 

skapande, utforskande och instinkt (Malmer, 1990). Malmer (1990) anser att det teoretiska är 

minst lika viktigt som det praktiska inom ämnet matematik. Genom att kombinera teoretiska 

övningar med praktiska övningar ökar man elevernas inlärningsprocess. Malmer (1990) 

påpekar att ingen praktisk övning bör vara teorilös. Man ska alltid utgå vad syftet är med en 

övning och vilket mål som ska uppnås. Det kan krävas extra tid att planera i början men när 

man ser vilka resultat det ger är det värt den tid och planering som gjorts (Malmer, 1990). 

  

När man arbetar i skolans värld måste man använda sig av läroplanen, elevers förkunskaper 

och andra regler man ska följa. Det ska finnas tydliga ramar vad man ska följa, kunskapsmål 

ska uppfyllas, olika ämnen som ska undervisas med olika sätt och metoder (Lindström & 
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Pennlert, 2016). När man följer läroplanen och andra viktiga mål i skolans värld menar Hattie 

(2012) att man även ska ta hänsyn till att utmana, engagera, öka elevernas självkänsla och 

deras begreppsförståelse. Genom varierad undervisning med hjälp av olika medel såsom 

inomhus, utomhus, läromedel, teoretisk och praktiskt arbete skapar man en motivation, 

nyfikenhet och engagemang hos eleverna för att de ska vilja lära sig mer inom ämnet 

(Lindström & Pennlert, 2016).  

  

Läroplanen (Skolverket, 2017) säger bland annat att ” Undervisningen i ämnet matematik ska 

syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i 

vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 

intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang”. 

Dahl (2009) skriver att om eleverna ska kunna upptäcka matematiken måste läraren 

synliggöra den och visa att den är nödvändig. Många gånger tänker inte eleverna på att man 

använder sig av matematiken i många dagliga situationer som till exempel när man handlar, 

kollar vad klockan är, bakar, spelar eller snickrar. Att visa eleverna vardagliga situationer får 

dem att förstå matematiken vikt i samhället.  

  

Ellen Key, John Dewey och Maria Montessori är stora namn inom pedagogiken. Pedagogen 

och Filosofen John Dewey som levde 1859 - 1952, var en av alla som förespråkar inlärning 

via det praktiska; ”Learning by doing” (Szczepanski (2008). Han påvisade att människan är 

av naturen och behöver därför lära sig genom den. Lärandet kopplas genom att lära genom 

reflektion i handling till det praktiska. Att lära genom att göra är i det stora hela vad det 

pedagogiska området menas, via egna upplevelser och praktiska erfarenheter kunna reflektera 

över något och lära sig nya saker samtidigt (Szczepanski, 2008). 

Ellen Keys och John Deweys metoder handlar om att använda sig av fältstudier i verklighet 

genom naturliga förutsättningar för undervisande och kunskapsbildning. Eleverna fick 

möjlighet att inte bara söka fakta i bibliotekets böcker utan även i verkligheten utanför 

klassrummet i den miljö som fanns runtomkring och därmed kombinera praktiskt och 

teoretiskt arbete.  I bådas pedagogiska metoder blev uterummet som klassrumalternativ stor 

betydelse (Szczepanski (2008). 

Maria Montessori som levde 1870 – 1952 var både läkare och pedagog. Hon bildade en skola 

som var för obildade barn. Montessori inriktade sig mest på elever som hade svårt att lära sig 

och hon påvisade att man lärde sig bäst genom att använda sig av naturen och miljön utomhus 

vid undervisning. Vid hennes undervisning fick barnen vara spontana och använda lusten 

utifrån sitt eget intresse (Szczepanski (2008). 

Aristoteles tre olika former. Enligt Arsistotelles finns det tre olika kunskapsformer, episteme, 

techne och fronesis.  De tre kunskapsformerna är själva kärna i Aristoteles kunskapsbegrepp 

(Burman, 2014). Episteme är en kunskapsform som tycks vara mätbar och är den 

vetenskapliga formen.  Episteme kommer från grekiskan och betyder kunskap i sann och 

rättfärdigad tro. Det kan inte förhålla sig på något annat sätt än vad det gör och blir på så sätt 

någonting som kan bevisas. Techne kommer från grekiskan och betyder konst, hantverk och 

färdighet. Med hjälp av begreppet bygger och skapar man olika produkter. Den praktiska 

kunskapsformen Fronesis står för den praktiska klokheten (visdom) och handlar om hur man i 

en verklighet kan hantera en händelse av att använda sina teoretiska kunnigheter.  Den består i 

förmågan att möta konkreta situationer med lyhördhet, klokhet och etisk tanke. Fronesis kan 

vara när en lärare på ett teoretiskt sätt skall förklara för elever på deras nivå så eleven förstår. 

(Burman, 2014). 



  

 

6 

 

 

1.2.2 Estetiska lärprocesser 

Estetiska lärprocesser är ett stort område som berör många delar. Begreppet estetiska 

lärprocesser kan användas på många olika sätt, men det som mest känneteckna estetiska 

lärprocesser är när lärandet sker när man själv skapar något (Burman, 2014). Det kan vara allt 

från dans, musik, bild till drama men även andra ämnen ingår i detta. Lärprocesser handlar om 

att man lär sig något nytt eller fördjupar sina kunskaper inom något. Detta gör man hela tiden, 

inte bara i skolan. Med hjälp av det estetiska kan man lära sig genom att vara kreativ. 

Begreppet handlar också om olika processer när man lär sig nya saker och ökar sina 

kunskaper inom något (Burman, 2014). Estetiska lärprocesser handlar mycket om att man 

som lärare är medveten om de olika lärprocesserna och att man utnyttjar detta i sin 

undervisning inte bara i just de estetiska ämnena utan även i de ”vanliga” ämnen som till 

exempel matematik, svenska och engelska. Det estetiska bör alltså vara med i alla ämnen på 

något sätt eftersom forskning påvisar att man med hjälp av estetiska lärprocesser är mer 

kreativ och skapande, ökar inlärning och utveckling (Burman, 2014). 

  

I en estetisk lärprocess ses eleven som medskapare istället för en behållare med obearbetad 

information, vilket gör att man genom estetiskt arbete kan stärka elevers självkänsla. Det 

viktiga är inte heller att se elevens slutresultat utan hur processen dit har gått och hur eleven 

har utvecklats under processens gång. Man bör på detta sätt betrakta elevens lärande ur hela 

perspektivet och all aktivitet som sker. Om barnet även får vara med att se sin egen 

utvecklings kan de på detta sätt känna större trygghet i kommunikationen och ser samtidigt 

sitt egna lärande. På detta sätt kan man stärka elevens självkänsla och möjligheterna att lära 

ökar (Englund Bohm, Jeppsson & Samuelsson, u.å). 

  

Englund Bohm, Jeppsson och Samuelsson (u.å) skriver att en estetisk lärprocess är ett samlat 

begrepp över det lärande som händer under hela arbetsområdets alla delar från start till slut 

där estetiska arbetsformer och uttrycksformer ingår. När man arbetar med ett ämne och tar 

hjälp av estetiska arbetsformer tränar man på olika sätt genom att dramatisera, gestalta, leka, 

skapa, improvisera fram, måla och mer. Estetiskas lärprocesser förstärker lärandet med hjälp 

av bilder, rörelse och inlevelser (Englund Bohm, Jeppsson & Samuelsson, u.å) 

 

Englund Bohm, Jeppsson och Samuelsson (u.å) skriver även att estetiska lärprocesser är ett 

förhållningssätt till undervisning där bland annat elevens personliga erfarenheter blir 

förtydligad. Estetiska lärprocesser behöver inte betyda att man ska arbeta med konstens 

material och metoder utan att man kan arbeta med intryck. Man ska utgå från elevers intresse, 

ta in matematik i vardagliga aktiviteter, presentera matematik på ett lekfullt sätt, underlätta 

utvecklandet av matematiska uppfattningar, grunda och stödja språkutveckling, främja 

matematiskt medvetandet och tänkandet och ägna tid åt de matematiska aktiviteterna. 

Kunskapande måste ses som en process och man måste hela tiden göra något för att nå 

kunskap (Englund Bohm, Jeppsson & Samuelsson, u.å) 

  

Musik, bild och motorik är något som visat sig ha stor inverkan vid inlärningen hos barn. 

Forskning har visat att det har en positiv inverkan på studieresultat inom ämnet matematik att 

ta in motoriska, bildliga och musikaliska verktyg i sin undervisning. Musik kan hjälpa till vid 

inlärning vid tal i ordning, till exempel när man ska lära sig att räkna talföljd eller udda och 

jämna tal, två hopp, fem hopp och så vidare. Det finns alltså resultat som visar att 

musikundervisning leder med fördel för yngre barns matematiska lärande (Jederlund, 2013). 

Jederlund (2013) skriver att redan när man är nyfödd har man förmågan att urskilja ljud och 

minns ljuden. Barn lär sig fort att koppla ljudet till olika innebörder och dess mening. 
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Jederlund (2013) skriver även att leken och vikten av fysisk aktivitet har en stor betydande 

roll för barns utveckling och lärande. 

  

Lärprocesser är grundade på hur det estetiska sätter in ämneskunskapen i ett nytt, ofta oväntat 

djup. Eleverna får kännedom eller kunskap om ett ämne genom att uppleva det på olika sätt. 

De nya kunskaperna kan synliggöras och bli lättare att uppfatta för eleverna om de till 

exempel får åskådliggöra dem i bild eller få gestalta genom dans och rörelse. En lärprocess 

börjar ofta i individens egen förförståelse för ämnet. Genom att utgå från förförståelsen och 

att använda olika inlärningssätt, när man introducerar nya kunskapsområden, läggs basen för 

de olika förmågorna som lyfts fram i läroplanen; faktakunskap, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet (Boberg & Högberg, 2014).   

  

När man som lärare ska kunna sätta igång en estetisk lärprocess behövs en slags bekräftande 

atmosfär skapas upp i rummet där lärandet ska ske. Det är för att underlätta för elevens 

lärande, kreativitet och förmågan att skapa (Boberg & Högberg, 2014). Boberg och Högberg 

(2014) skriver att det är viktigt att skapa en miljö där man vågar göra fel och där man får göra 

fel.  De menar att helst ska det inte ens finnas ett rätt eller fel i momentet man ska göra. Det 

viktigaste är själva upplevelsen och vägen till slutresultaten och inte själva slutresultatet. 

Läraren behöver sträva efter en miljö som gynnar inlärningen och utveckling hos sina elever. 

Lärarens bemötande ska skapa trygghet hos eleverna för att de ska våga prova nya saker och 

hjälpa dem att hitta sina kreativa sidor som de sedan kan använda när de ska ut i det verkliga 

livet (Boberg & Högberg, 2014).   

  

I en estetisk lärprocess kommer eleverna i kontakt med alla våra sinnen. För att lära genom 

våra sinnen krävs det noga planerad undervisning där sinnena får prövas och användas. För att 

verkligen förstå vissa ämnen krävs det att man får använda sina sinnen. Vissa ämnen som 

exempelvis kemi kan man behöva smaka eller lukta för att förstå, i andra ämne som språk kan 

man behöva någon som talar språket för att höra hur det uttalas eller om man ska lära sig 

skillnaden på ett gram och ett kilogram kanske man behöver känna på vikterna för att 

verkligen förstå skillnaden. Genom att man använder sina sinnen på olika sätt ihop med de 

saker som ska läras in fastnar det lättare i både kroppen och i hjärnan (Boberg & Högberg, 

2014).   

  

Mouwitz (2014) skriver att man inte alltid behöver sitta i ett klassrum med penna och papper 

för att lära sig saker och kanske inte vid matematik. Han menar på att många som arbetar idag 

med jobb som kräver matematiskt tänkande. Exempelvis en som jobbar som plåtslagare eller 

snickare, kan göra mycket praktiskt i sina jobb som är anknutna till matematiken. De kanske 

inte alltid kan formulera det i skrift, utan de bara gör. Han frågar sig om man verkligen 

behöver det teoretiska när man kan lära sig mycket genom det praktiska. Burman (2014) 

menar däremot att man behöver variationen mellan det teoretiska och det praktiska för att 

uppnå bästa inlärningsnivå. 

  

”En av människans kännetecken är att hon är en formskapande varelse” (Lindstrand & 

Selander, 2014, s.11). Uttrycket estetiska lärprocesser beskriver Lindstrand och Selander 

(2014) som ett spretigt ämne. Estetiska lärprocesser kan både vara kreativitet och skapande 

men ändå behöver inte alla kreativa processer vara estetiska. Lindstrand och Selander (2014) 

beskriver att estetiska lärprocesser utifrån tre aspekter, att lära sig själva gestaltandet, att lära 

sig genom den estetiska processen och om det estetiska och dess gemensamma funktioner. 

 Lindstrand (2014) poängterar även det som Boberg och Högberg (2014) gör, att den estetiska 

lärprocessen inte enbart handlar om vad man lär sig utan även hur detta lärande sker.  Man 
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bör följa elevens process under lärandets gång, var är eleven, var ska eleven och var har 

eleven kommit, alla de aspekterna är viktiga att kolla på under en estetisk lärprocess. Inte bara 

resultatet.  

1.2.3 Utomhuspedagogik 

Utomhuspedagogikens innebörd handlar om hur man kan använda sig av upplevelser och 

reflektioner baseras på verkliga erfarenheter i riktiga situationer. Utomhuspedagogiken 

hjälper till att flytta ut klassrummet och lärandets rum ut i det riktiga livet och samhället, 

genom ett samspel mellan sinnliga upplevelser och teoretiska bildning, där platsens betydelse 

för lärandet framgår (Szczepanski, 2013). Det är viktigt hur man planerar sin undervisning 

och använder sig av olika metoder för att lära ut. Undervisningen bör vara varierande och 

baserad på elevernas intresse, kunskaper och nyfikenhet. En metod man kan använda sig av är 

utomhuspedagogiken vilket har visat sig vara väldigt gynnsam vid inlärningen (Szczepanski, 

2013). 

  

Szczepanski (2007) berättar om ett klassrum utomhus och där det finns möjlighet till många 

lärmiljöer. Denna metod kan ge kreativ skolutveckling. Lärarens utmaning är bland annat att 

kunna skapa kreativa lärmiljöer för sina elever där allas kvalifikationer och talanger kan få 

komma till uttryck. Utomhuspedagogiken är ett förhållningssätt som syftar till att lärandet 

sker utanför klassrummets väggar. Det handlar om att lära sig genom upplevelser och 

reflektioner om grundas på konkreta erfarenheter i verkliga händelser. Platsens betydelse för 

lärandet är viktigt och med hjälp av utomhuspedagogiken kan man använda utemiljön på olika 

sätt för att öka inlärningen. Vid lärandet utomhus byggs många olika delar tillsammans, som 

de språkliga, motoriska, estetiska, känslomässiga, biologiska och kulturella. Hjärna, hjärta och 

kropp ska vara i samspel med varandra för bästa inlärning. I en utomhusmiljö är det lättare för 

eleverna att knyta an till verkligheten och känna igen sig. Där får de en upplevelse 

tillsammans med andra som de sedan kan diskutera tillsammans men en kompis. När de sedan 

ska arbeta i klassrummet kan de komma ihåg lättare vad de gjort ute eftersom hela kroppen 

och sinnena varit igång. De sinnliga erfarenheterna eleverna har med sig skapar en 

förförståelse som underlättar inlärningen och har en positiv effekt på lärandet. Att låta 

upplevelserna ute sättas in i olika sammanhang ger eleverna en större helhet i sitt lärande. 

Därför är det bra med temaarbeten där man samtidigt kombinerar ämnen med varandra 

(Szczepanski, 2007). 

  

Elever lär sig på olika sätt, och med hjälp av utomhuspedagogiken får man använda sina 

sinnen och hela kroppen och på så sätt hittar eleverna sitt sätt att lära sig.  Vissa lär sig lättare 

med hjälp av synen och andra med att höra och genom att flytta ut sin undervisning får 

eleverna använda det sätt de tycker är lättast att lära med. I lärandet är det viktigt att sinnen 

och känslor blir berörda (Szczepanski, 2007). 

  

Forskning har visat att varierade lektioner genom att leka, spela, använda olika 

undervisningsmaterial, ha lektioner både inomhus och utomhus ökar inlärningen och det är 

där forskningen i utomhuspedagogiken kommer in. Det hjälper att eleverna är ute i rörelse och 

använder sina sinnen för att öka inlärningen och minnas saker. Enligt forskning bidrar 

utomhuspedagogiken till mycket stor nytta (Brodin, 2011; Fägerstam, 2012; Szczepanski, 

2008; Szczepanski, 2013). Det bidrar till en mer kreativ skolutveckling, där elevernas 

kompetenser och talanger får uttryckas. Eleverna får använda alla sina sinnen, vara i rörelse 

och ha roligt samtidigt som de lär sig något. Utomhuspedagogiken gör detta möjligt eftersom 

man har möjlighet till större ytor än vad ett klassrum ger. Klassrummen är oftast på en 

begränsad yta där många elever ska samspela och möjligheterna begränsas. Genom att flytta 
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ut klassrummet blir ytorna större och möjligheterna att få testa och utforska ämnet ökar. 

Genom att flytta ut sin undervisning utomhus skriver Szczepanski (2008) att man skapar fler 

kreativa lärprocesser. Han menar även att det är betydelsefullt att koppla ihop teorin och 

praktiken i skolan. För att kunna binda ihop praktiken och teorin kan man ta hjälp av 

utomhuspedagogikens möjligheter. Utomhus är det lättare att vara i rörelse vilket hjälper och 

förstärker hjärnans behov av aktivering, sinnliga intryck och erfarenheter. Det är även lättare 

att komma ihåg saker med hjälp av att, höra, se, lukta eller smaka. Forskning tyder på att det 

är viktig att använda sina sinnen eftersom vi lär oss bättre och lättare och inlärningen hos 

eleverna ökar (Szczepanski, 2008). 

  

Brodin (2011) skriver att utomhuspedagogiken kan stödja och även inkludera eleverna på 

många olika sätt. Det är viktigt med utomhusaktiviteter för både hälsan och måendet idag. I 

det stressade samhälle vi lever i med höga krav behövs det utomhusaktivitet för att kunna 

varva ner och få andas. Szczepanski (2008) hävdar att vår hälsa är hotad om vi inte gör något 

åt det snart. Den psykiska, fysiska, sociala och emotionella hälsan är idag ett stort 

samtalsämne och med alla krav som ställs redan i tidig ålder har hälsan försämrats bland 

yngre. Szczepanski (2008) menar att genom mycket utomhusvistelse och använda sig av 

utomhuspedagogiken i sin undervisning främjar det hälsan på många plan. Genom aktivitet 

sätter man kroppen i rörelse och på detta sätt sätter man igång hjärnan och tankarna. Hälsa 

och lärandet hör ihop enligt Szczepanski (2008). 

Genom att vistas ute skapar man en förmåga att lösa problem, vilket är grundläggande 

kunskap både i och utanför skolan. Mätning, mönster, vägning och olika räknesätt är några av 

de saker eleverna lär sig omedvetet när de är ute. Barn utforskar själva och många av de 

matematiska begreppen sker regelbundet i deras vardagliga situationer. Genom sina tidigare 

erfarenheter kan det bli lättare att lösa vissa problem och det blir lättare att förknippa 

uppgiften med (Lee, 2012).  

Utomhuspedagogiken kan man fördel räkna in i sin undervisning eftersom man kan uppnå 

många lärandemål skriver Moffett (2011).  I utomhuspedagogiken kan man göra mycket mer 

än att bara vistas i utemiljön. Man kan besöka olika delar i samhället, museer, olika 

arbetens/yrken, ta del av kulturer och mycket mer. Det är bara fantasin som sätter gränserna 

vad man kan göra med sin undervisning. Alla olika sätt av utomhusinlärning ger erfarenheter 

av den världen vi lever i eftersom utomhusinlärningen sker i verkligheten och kan bidra till 

lättare inlärning genom intryck. Att lära sig i utemiljön höjer kunskapsförmågan där direkta 

erfarenheter skapas och därför är det viktigt vad vi lär oss, hur vi lär oss och var vi lär oss 

(Moffett, 2011). 

  

Szczepanski (2008) skriver att utomhuspedagogik tränar även andra färdigheter som eleverna 

och klassen har nytta av. Många av övningarna tränar till exempel samarbetet mellan eleverna 

och med hjälp av utomhuspedagogikens olika arbetsformer svetsas gruppen samman och 

eleverna fungerar bättre tillsammans när de kommer in igen. 

  

Fördelar med utomhuspedagogiken är många. Molander, Hedberg, Bucht, Wejdmark och 

Lättman-Masch (2007) skriver att forskning visar att man kommer ihåg 10 % av det man 

läser, 20 % av det man hör, 30 % av det man ser, 50  % av det man hör och ser, 70 % av det 

man får diskutera, 80 % av det man upplever och 95 % av det vi lär av andra. När man ser till 

detta forskningsresultat bör man variera sin undervisning mer. Om man skulle flytta ut 

undervisningen vid vissa tillfällen är det lättare för eleverna att hitta sitt sätt att lära eftersom 

barnen får använda hela sin kropp och alla sina sinnen. Det man lär sig tillsammans i grupp är 
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lättare att komma ihåg och via grupparbete stärks gruppen och får övrigt skolarbete att 

fungera bättre (Molander, Hedberg, Bucht, Wejdmark & Lättman-Masch, 2007). 

  

Det är även viktigt att eleverna får lära genom leken. Leken är ett utmärkt sätt att lära in saker 

på. Man kan leka in olika begrepp på många varierande sätt. Genom att ta in rörelse i sin 

undervisning hjälper man hjärnan att aktiveras och det är lättare att lära in. Genom att variera 

sina lektioner med rörelse och utomhuspedagogik är det sedan lättare att koncentrerar sig när 

man kommer in till något stillasittande (Molander, Hedberg, Bucht, Wejdmark & Lättman-

Masch, 2007). Utomhuspedagogiken kan även beröra många andra ämnen och man kan på så 

sätt arbeta mer ämnesintegrerat. Om man har som tanke att ha en matematiklektion där man 

hämtar olika naturmaterial för att sedan göra en övning med addition kan man även få in 

andra ämnen på vägen, exempelvis kan man prata om allemansrätten (Szczepanski (2007). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med mitt examensarbete är att fördjupa mina kunskaper om hur man kan arbeta mer 

praktiskt i skolans ämne matematik, eftersom jag tycker det verkar vara intressant, roligt och 

givande att använda sig av i sin undervisning. För att göra detta kommer jag först att fördjupa 

mina kunskaper genom att läsa forskning och populärvetenskaplig litteratur, innan jag 

omsätter mina nya kunskaper till ett lektionsmaterial. Meningen med detta är att fördjupa 

mina egna kunskaper om olika metoder/arbetssätt, verktyg och effekter, samtidigt som jag får 

ett färdigt lektionsmaterial som innehåller praktiska övningar i matematik.  Syftet med att ha 

ett färdigt material är att det underlättar för läraren när man vill ta in praktiska moment i sin 

undervisning om det redan finns ett färdigt material, som man vet utgår från läroplanen och 

forskning som finns. Syftet med materialet ur elevsynpunkt är att bidra med en mer varierad 

undervisning så att eleverna blir mer stimulerade, får möjlighet att använda sig av olika 

lärstilar och förhoppningsvis väcka nyfikenheten, lusten och intresset hos eleverna. 

 

Denna undersökning vill ge svar på följande fråga: 

Hur upplever barnen praktisk matematik? 

 

För att kunna svara på denna frågeställning ett lektionsmaterial utifrån forskning om praktisk 

matematik om addition och längd har skapats. ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

11 

 

 

2 METOD 
I metodavsnittet som följer redovisas de val och tillvägagångssätt som gjorts i: urval, 

datainsamlingsmetoder, procedur och analysmetoder. 

2.1 Urval 

Eftersom arbetet resulterat i ett undervisningsmaterial, har några av lektionerna ur från mitt 

material prövats på en grupp elever för att se hur lektionerna fungerar. Lektionerna, 

fältstudierna och observationerna utfördes, under flera tillfällen, på en skola i södra Sverige 

under vårterminen. Den grupp som är vald är min VFU klass och är även den klass jag är 

klasslärare för nu. Gruppen som består av 18 elever; 10 flickor och 8 pojkar, i årskurs ett, fick 

alla godkänt från vårdnadshavare att delta i undersökningen. Observationerna, fältstudierna 

och lektionerna har prövats i helklass och/eller halvklass. Alla 18 elever har deltagit i samtliga 

lektioner, även om lektionerna varit vid olika tillfällen, och en del lektioner varit i halvklass. 

Vid de tillfällen då lektionerna varit i halvklass har det varit nio elever i varje grupp och 

grupperna har varit samma varje gång. 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Den undersökningsmetod som valdes vid insamling av data är observationer och fältstudier 

(Bryman, 2018). Lektionerna har således både testats och observerats. Undersökningen 

gjordes på en grupp elever under olika undervisningstillfällen, där man använde olika 

undervisningsmetoder inom praktisk matematik. Observationer valdes för att kunna se hur 

undervisningen fungerade i praktiken. Metoden är bra att använda när man vill undersöka 

något i verkligheten och för att kunna beskriva sambandet mellan teorin och praktiken 

(Bryman, 2018). Observationer hjälper även till att fånga olika beteenden, känslor och den 

stämning som existerar. Fältstudier användes också eftersom en fältstudier är en 

undersökningsmetod som sker just där och då.  En fältstudie är ett roligt och spännande sätt 

att undersöka verkligheten. Genom en fältstudie är det undersökaren och observatören som 

samlar in information (Bryman, 2018). 

  

För observationerna hade jag en observationsblankett och penna för att kunna skriva ner 

stödord till senare utvärdering. Utvärderingen gjordes i anslutning till lektionen. Det enda som 

stod på pappret inför observationerna var plats, tid, hur många som skulle delta, elevagerande, 

läraragerande, positivt eller negativt (se bilaga 1). Det som observerades var om lektionen 

fungerade eller inte; hur eleverna agerade och upplevde övningarna, samt om det var för lätt 

eller för svårt.  Observationerna/fältstudien tog ca 30-40 minuter per lektion.  

2.3 Procedur 

För examensarbetet har följande varit processen: 

 Läsa populärvetenskaplig litteratur och forskning, som presenterades under 1.2 

Litteraturgenomgång, 

 Skapa ett lektionsmaterial, 

 Skicka ut information och medgivarblankett, 

 Fältstudie och observation 

Som synes i litteraturgenomgången har jag försökt fördjupa mig i forskning och 

populärvetenskaplig litteratur, från olika källor, som handlar om praktisk undervisning i 

matematik, estetiska lärprocesser och utomhuspedagogik. Detta var en väsentlig del för att 
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kunna göra mitt lektionsmaterial. Jag har sedan utgått från läroplanen och det jag fick fram i 

litteraturgenomgången när jag gjort mitt lektionsmaterial. 

 

Eftersom eleverna är under 15 år behöver man ett medgivande från vårdnadshavare att 

eleverna deltar i fältstudien och observationen. När materialet började bli färdigt skickades 

därför ett mejl till samtliga vårdnadshavare med information om att eleverna skulle få med sig 

en blankett hem. Information om examensarbetet och en medgivarblankett skickades därefter 

hem till vårdnadshavarna (se bilaga 2). På blanketten som skickas hem förklaras att 

observationen är till för ett examensarbete och att eleverna kommer få prova på olika 

lektioner i ämnet matematik som är praktiska. På blanketten förklaras även vad som ska 

observeras och hur deras barn är delaktiga i examensarbetet, och att huvudsyftet är att man 

vill se om lektionen fungerar eller inte. Det tog ungefär en vecka innan samtliga medgivanden 

hade kommit in till skolan igen. När blanketterna var påskrivna kunde arbetet med att prova 

lektionerna påbörjas och observationerna inledas. 

  

Vilka lektioner som skulle observeras valdes med omsorg för att se variationen av 

undervisningsmetoder och att man fick in både estetiska lärprocesser och 

utomhuspedagogiken. Observationen genomfördes genom att först ha genomgången med 

eleverna och sedan fick de arbeta självständigt för att jag skulle kunna observera dem. 

Samtidigt fanns jag till hjälp om någon behövde. När observationerna och fältstudierna 

genomfördes gjordes många iakttagelser som skrevs ner i form av stödord på en 

observationsblankett för att senare kunna reflektera och göra mer anteckningar efter lektionen. 

Observationsblanketten användes för att få en tydligare bild av lektionen och bli ett lättare 

arbete att minnas och utvärdera efteråt. Det användes även en kamera för att ta kort på de 

uppgifterna de fick göra. Inga barn finns med på foton, endast slutresultatet på de olika 

uppgifter eleverna fått. Dessa bilder har sedan använts i mitt lektionsmaterial.  

 

 2.4 Analysmetoder 

Jag har valt att använda observationer och fältstudier. När jag gjort mina observationer har jag 

letat efter olika saker. Först och främst har jag observerat om lektionen fungerar eller inte och 

om eleverna har uppnått de mål jag satt upp med undervisningen. Jag har även kollat på vad 

eleverna verkar tycka om lektionen genom att se hur de uppför sig, ansiktsuttryck, om de gör 

uppgiften med entusiasms eller om de inte alls gör uppgiften. För att få ett rättvist resultat har 

fältstudierna och observationerna gjorts på hela gruppen, jag har lyssnat och sett hur eleverna 

beter sig vid tillfället och fört anteckningar på detta under tiden. 

 

Under observationerna använde jag en observationsblankett där jag skrev stödord över var jag 

såg utifrån punkterna; positivt, negativt, lärare och elever. Efter mina observationer satte jag 

mig samma dag som undervisningen varit med observationsblanketten och reflekterade över 

hur undervisningen hade gått och skrev mer utförligt vad jag sett.  

 

 

 

2.5 Material  

Ett lektionsmaterial har skapats för att kunna besvara syfte och frågeställning; Hur upplever 

barnen praktisk matematik?. Detta avsnitt kommer innefatta lektionsmaterialets upplägg, mål 

och syfte och vad som eftersträvas med lektionerna. 
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2.5.1 Lektionsmaterial 

Syftet med mitt lektionsmaterial är att skapa möjligheter för att arbeta mer praktisk inom 

ämnet matematik. Med ett färdigt material underlättar man för läraren som vill ta in mer 

praktisk undervisning i skolan. Därför har jag skapat ett material att ta del av om man vill 

arbeta mer praktiskt inom ämnet matematik. Bakgrunden till att jag ville skapa ett 

lektionsmaterial är att forskning visat att det ger många fördelar för både lärare och elever. 

Praktisk matematik hjälper bland annat inlärningen, ökar motivation och hjälper till att minnas 

lättare (Szczepanski, 2007, 2008). 

Det material som skapats är byggt utifrån vad forskning om praktisk matematik säger och 

utifrån läroplanen (Skolverket, 2017). Varje lektion har ett huvudmål, men även flera mål som 

kan uppnås under undervisningstillfället. Lektionsmaterialet består av 11 lektioner, varav 6 

handlar om addition och 5 handlar om mätning av längd. Lektionerna i materialet är 

anpassade efter elever i årskurs 1, men kan enkelt anpassas till elevernas olika kunskapsnivåer 

i skolan, till exempel genom att använda mindre/större tal, andra räknesätt eller fler enheter i 

mätning.  

Lektionsmaterialet finns att tillgå i bilaga 3, där ser man mer utförligt hur lektionerna är 

uppbyggda. Lektionsmaterialet ska fungera som en helhet för lärare att skriva ut och förankra 

direkt i sin undervisning utan att något vidare arbete behövs. Materialet är ett färdigt 

hjälpmedel.  

 

2.5.2 Testade lektioner 

De lektionerna som presenteras nedan har testats och observerats med en grupp elever i 

årskurs 1 för att sedan kunna utvärderas i resultatet.  

Lektion utomhus, leta upp material i naturen 

Under detta lektionstillfälle kommer eleverna få en introduktion inför temat addition och leta 

efter material som finns utomhus. Materialet ska sedan användas inne som hjälpmedel när 

eleverna räknar. När alla elever hittat sitt material samlas de i en ring ute på gården. Eleverna 

får arbeta två och två och lösa olika additionsuppgifter med hjälp av sitt material de hittat och 

ett färdigt material som läraren har förberett. Avslutningsvis får eleverna sjunga en sång om 

addition inne i klassrummet. 

Detta är en lektion där både utomhuspedagogik och estetiska lärprocesser finns med i 

undervisningen. Förväntan med lektionen är att eleverna ska se hur man kan räkna addition på 

ett annat sätt än i matematikboken. Genom lektionen ska eleven få uppleva olika saker, som 

till exempel hur man kan räkna med hjälp av material, vara ute i rörelse samtidigt som man lär 

sig, lära in begrepp genom sång och få använda sina sinnen.  

Det eleverna ska uppnå med undervisningen är de mål som eftersträvas med lektionen. 

Huvudmålet med lektionen är att skapa en förförståelse inför räknesättet addition. Mål som 

även kan uppnås är; räknesättets användning och egenskaper, hur man kan räkna med hjälp av 

material, arbeta tillsammans och kunna ta instruktioner. 
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Lektion tallinjen på en vaxduk 

Under detta lektionstillfälle kommer eleverna få sin undervisning utomhus. De får 

instruktioner på den plats lektionen hålls. Eleverna delas in i par. Framför dem på marken 

ligger en tallinje 2-12. De får förklaring vad en tallinje är innan de får uppgiften. Uppdraget är 

att slå två tärningar, addera ihop dem, diskutera med sin kompis vad det blir, sedan leta efter 

lika mycket material som summan blir och till sist lägga materialet på rätt plats på tallinjen. 

Detta är en lektion där utomhuspedagogik finns med i undervisningen och hela 

lektionstillfället är utomhus. Förväntan med lektionen är att eleverna ska blir mer självsäkra 

hur man adderar ihop två tal. Genom lektionen ska eleven få uppleva olika saker, som till 

exempel hur man kan räkna ihop ett tal som slås med tärningar och sedan hämta material 

utifrån svaret. De får även se hur en tallinje ser ut och lära sig hur man kan samarbeta med en 

kompis.  

Det eleverna ska uppnå med undervisningen är de mål som eftersträvas med lektionen. 

Huvudmålet med lektionen är att eleverna ska bli mer självsäkra med räknesättet addition. 

Andra mål som kan uppnås är vad en tallinje är, placera ut tal på tallinjen, samarbete och 

diskussion. 

 

Lektion repetition och skapande 

Under detta lektionstillfälle kommer eleverna få en repetition om addition. Eleverna får sedan 

en uppgift att skapa ett material i form av ett hjärta med två halvor, som sedan kan användas 

som hjälpmedel. När hjärtat är klart får eleverna ett tal att räkna ut. De tar fram sina stenar, 

kottar eller ekollon som de hittat ute. På ena sidan av halvan läggs det ena talet och på andra 

sidan det andra talet för att enkelt kunna räkna ihop och se skillnaden. Hjärtat och det material 

som eleverna hittat ute kan även användas vid andra tillfällen när eleverna känner att en 

uppgift är för svår att räkna i huvudet. 

 

Detta är en lektion där estetiska lärprocesser finns med i undervisningen och eleverna får 

skapa ett eget material. Förväntan med lektionen är bland annat att eleverna ska skapa ett 

material som de sedan kan använda som hjälpmedel när de räknar.  Förhoppningen är även att 

eleverna ska se hur man räknar med hjälp av det som de ser konkret, lära sig samarbeta med 

andra och skriva ner räknesättet. Genom lektionen ska eleven få uppleva olika saker, som till 

exempel skapa och vara kreativa, hur man kan räkna med hjälp av det material man skapat 

och det man plockat in från naturen. 

Det eleverna ska uppnå med undervisningen är de mål som eftersträvas med lektionen. 

Huvudmålet med lektionen är att låta eleverna få vara skapande och kreativa samtidigt som de 

lär sig hur man använder räknesättet addition och tränar på att räkna addition. Andra mål som 

även kan uppnås är att lära sig samarbeta med andra, träna på att skriva olika tecken och på 

vilket sätt man räknat ut ett tal. 
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Lektion skapa eget måttband av pärlor 

Under detta lektionstillfälle kommer eleverna få skapa ett eget måttband av pärlor som 

motsvarar en centimeter per pärla. Måttbandet ska bli 1 meter långt. När måttbandet är färdigt 

får de prova att mäta fritt i klassrummet.  

Detta är en lektion där estetiska lärprocesser finns med i undervisningen eftersom eleverna får 

skapa, utforska och uppleva något. Förväntan med lektionen är att eleverna ska få skapa sitt 

egna måttband och sedan få använda det vid mätning. Genom lektionen ska eleven få uppleva 

olika saker, som till exempel vara skapande och via skapandet få en förståelse, se konkret hur 

långt en centimeter är och en meter är genom varje pärla.  

Det eleverna ska uppnå med undervisningen är de mål som eftersträvas med lektionen. 

Huvudmålet med lektionen är att ska skapa eget måttband och få en förståelse för olika 

längder och enheter (måttbandet gör det tydligt för eleverna att se de olika enheterna). 

Andra mål som kan uppnås är att handskas med måttbandet (varje pärla är 1 cm), träna på 

centimeter och meter. De får även träna på antalsuppfattning, ental och tiotal. 

Lektion mätning utomhus 

Under detta lektionstillfälle kommer eleverna få en repetition av de olika måttenheterna och 

mätredskapen. Därefter skapas en diskussion om hur pärlmåttbandet används. Eleverna får i 

uppdrag att gå ut och mäta olika saker med hjälp av linjal och sitt pärlmåttband. De får först 

prova i klassrummet innan de går ut och gör uppdrag från en stencil (se bilaga 3, s7). 

Uppdragen de får är att hitta saker som är lika långt, hälften, dubbelt och mindre än linjalen 

eller måttbandet. På stencilen ska eleverna skriva eller rita på linjerna vad de hittat.  

Detta är en lektion där utomhuspedagogik finns med i undervisningen. Förväntan med 

lektionen är att eleverna ska lära sig hur man kan mäta med hjälp av sitt måttband och sin 

linjal utifrån några uppgifter. Genom lektionen ska eleven få uppleva olika saker, som till 

exempel använda sina sinnen, vara ute och leta efter saker att mäta med hjälp av linjal och det 

måttband de skapat, samtidigt uppskatta vad som kan mätas.  

Det eleverna ska uppnå med undervisningen är de mål som eftersträvas med lektionen. 

Huvudmålet med lektionen är att eleverna ska träna på att använda måttband och linjal, 

uppskatta och mäta olika saker med måttband och linjal. Andra saker som tränas är lika långt, 

hälften, dubbelt och mindre än. Eleverna kan även upptäcka att i vissa fall är det bättre och 

lättare att använda måttband än linjal (mäta runt träd). 
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2.5.3 Otestade lektioner  

De lektionerna som presenteras nedan har inte hunnit testas med elever. Däremot finns alla 

lektioner med i lektionsmaterial för andra att kunna ta del av om man vill prova praktisk 

undervisning i matematik. 

Lektion genomgång av addition 

Under detta lektionstillfälle kommer eleverna få en genomgång av addition och de olika 

tecknen (+=) med hjälp av bilder. Bilder förstärker inlärningen och vi repeterar med det 

material som användes i lektion utomhus, leta upp material i naturen. På tavlan sätter läraren 

upp bilder som representerar talet (3 glassar + 3 glassar=). Eleverna får räkna ihop hur många 

glassar det blir tillsammans för att sedan få ett svar. När eleverna fått en förståelse får de fler 

tal på tavlan som de själva ska lösa. Eleverna får använda det material som de hittat under 

lektionen där de fick leta eget material utomhus. Sedan lägga antalet stenar eller kottar 

framför sig för att kunna räkna ihop svaret.  

 

Detta är en lektion som innefattar praktisk matematik där man får arbeta med ett konkret 

material i form av bilder och det eleverna hittat ute. Förväntan med lektionen är att eleverna 

ska lära sig att räkna addition med hjälp av det konkreta material som finns att tillgå. Genom 

lektionen ska eleven få uppleva olika saker, som till exempel hur man kan räkna med hjälp av 

material och förknippa bilder (glassarna) till ett tal genom att använda sina sinnen.  

Det eleverna ska uppnå med undervisningen är de mål som eftersträvas med lektionen. 

Huvudmålet med lektionen är hur man använder räknesättet och dess egenskaper, få en 

förståelse vad addition är och hur man adderar ihop två tal. 

 

Lektion matematikspel 

Under detta lektionstillfälle kommer eleverna får träna addition med hjälp av olika spel. 

Eleverna blir indelade i lagom stora grupper. De får sedan slå två tärningar och addera ihop 

talen. Det antal steg man får hoppa är det svar man får.  

Detta är en lektion som innefattar praktisk matematik där man får spela samtidigt man räknar 

addition. Förväntan med lektionen är att eleverna ska få spela olika additionsspel med hjälp av 

två tärningar samtidigt som de får öva addition på ett praktiskt sätt. Genom lektionen ska 

eleven få uppleva olika saker, som till exempel att man kan spela spel samtidigt som man lär 

sig något. 

Det eleverna ska uppnå med undervisningen är de mål som eftersträvas med lektionen. 

Huvudmålet med lektionen är att eleverna ska repetera och lära sig addition genom spel och 

förknippa prickarna på tärningen med en siffra, utan att behöva räkna prickarna. Andra saker 

som de får träna på är samarbete och vänta på sin tur. 
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Lektion rockringsspelet  

Under detta lektionstillfälle kommer eleverna få undervisningen utomhus. Eleverna kommer  

få vara spelpjäserna på en spelplan av rock ringar. Varje rock ring är ett hopp. Eleverna får 

instruktionerna och spelreglerna utomhus. Eleverna slår två tärningar och adderar ihop. Det 

svaret blir hoppar eleven framåt i rockringarna som ligger på marken och stannar sedan kvar 

där den hamnade.  

Detta är en lektion där utomhuspedagogik finns med i undervisningen och hela 

lektionstillfället är utomhus. Förväntan med lektionen är att eleverna ska öva på att räkna 

addition med hjälp av huvudräkning utifrån tärningarna och förknippa prickarna med en 

siffra, utan att behöva räkna prickarna. Genom lektionen ska eleven få uppleva olika saker, 

som till exempel hur man kan räkna ihop ett tal som slås med tärningar samtidigt de är aktiva 

och rör sig. De får vid samma tillfälle se att man kan leka samtidigt som man lär.  

Det eleverna ska uppnå med undervisningen är de mål som eftersträvas med lektionen. 

Huvudmålet är att eleverna ska träna på att räkna själva med hjälp av huvudräkning och 

förknippa prickarna på tärningen med en siffra utan att behöva räkna prickarna. Med hjälp av 

rörelse lära in addition. Andra mål att uppnå är att vänta på sin tur, tränar på att räkna själva 

men även att samarbeta. 

Lektion pinnleken (utomhus) 

Under detta lektionstillfälle kommer eleverna få i uppdrag att leta pinnar efter olika 

instruktioner utomhus. Uppdragen kan exempelvis vara att eleverna ska hitta: En pinne som är 

lika långt som sin arm. Kortare än sitt ben. Längre än sin fot. Dubbelt så stor som sitt 

lillfinger. Hälften så stor som sin kropp. 

Eleverna lägger sedan pinnarna i en hög och ställer sig i en ring runt. Eleverna får frågor som 

de ska svara på med hjälp av pinnarna. Exempel på frågor: Hur många år är du? Hur många 

ben har en spindel? Hur många dagar går det på en vecka? Hur många minuter går det på en 

kvart? Här får eleverna hämta det antal pinnar som svaret blir samtidigt som de räknar 

pinnarna högt. Alla eleverna hjälper till att räkna tillsammans.  

Detta är en lektion där utomhuspedagogik finns med i undervisningen. Förväntan med 

lektionen är att eleverna ska se hur man kan uppskatta olika mått med hjälp av pinnar och 

förstå uppdrag som läraren säger.  Genom lektionen ska eleven få uppleva olika saker, som till 

exempel använda sina sinnen, vara ute och leta efter olika pinnar utifrån de uppdrag de får och 

jämföra pinnen med olika saker som exempelvis sitt ben.  

Det eleverna ska uppnå med undervisningen är de mål som eftersträvas med lektionen. 

Huvudmålet med lektionen är att eleverna ska träna på att uppskatta olika mått.  Träna 

addition, större än/mindre än, dubbelt/ hälften, tjocklek och yta. Eleverna får även träna på 

antalsuppfattning, att samarbete och vänta på sin tur.   
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Lektion genomgång av olika mätredskap (linjal, måttband, tumstock) 
Under detta lektionstillfälle kommer eleverna få kunskap om olika mätredskap som finns och 

deras användningsområden. De får se olika mätredskap och prova mäta saker i klassrummet. 

Sedan får alla elever varsin linjal. Läraren säger vad de ska mäta. Exempelvis mät: din penna, 

ditt suddgummi, din matematikbok, din bänk, ditt, lillfinger eller kompisens öra. Eleverna får 

sedan prova att mäta olika sträckor på en stencil med hjälp av sin linjal.  

Detta är en lektion där praktisk matematik förekommer. Förväntan med lektionen är att 

eleverna ska lära sig om olika mätredskap och måttenheten centimeter. Genom lektionen ska 

eleven få uppleva olika saker, som till exempel få prova sig fram och mäta med en linjal.  

Det eleverna ska uppnå med undervisningen är de mål som eftersträvas med lektionen. 

Huvudmålet är att eleverna ska få en inblick i olika mätredskap och hur de används.  

De tränar även på att mäta korta sträckor med linjal och övar på centimeter. 

Lektion kasta flygplan 

Under detta lektionstillfälle kommer eleverna delas in i mindre grupper. Eleverna får i uppgift 

att vika varsitt flygplan. Lektionen utförs utomhus där de sedan får ett papper med en tabell 

som de ska fylla i. Först ska den ena eleven kasta sitt flygplan från startlinjen. En av 

kompisarna ställer sig där flygplanet landade. Den elev som kastat får sedan gissa hur långt 

den tror att flygplanet kom, från start till landning. Sedan hjälps man åt i sin grupp att mäta 

det exakta måttet med ett måttband. Måttet skrivs sedan ner i tabellen i måttenheten 

centimeter. Sedan är det nästa elevs tur att göra samma sak. 

Detta är en lektion där utomhuspedagogik finns med i undervisningen, men även estetiska 

lärprocesser. Förväntan med lektionen är att eleverna ska uppskatta och därefter mäta det rätta 

resultatet. Genom lektionen ska eleven få uppleva olika saker, som till exempel se hur man 

kan uppskatta olika mått med hjälp av att kasta ett pappersflygplan som de skapat och sedan 

mäta vad det verkliga måttet är. De får samtidigt se hur långt någonting är i verkligheten.  

Det eleverna ska uppnå med undervisningen är de mål som eftersträvas med lektionen. 

Huvudmålet med lektionen är att träna och utveckla sin förmåga att uppskatta längder med 

hjälp av ett måttband och hantera ett måttband. De tränar även på att mäta i centimeter och 

meter, får en uppfattning om hur långt det är i verkligheten, samarbete och turordning. 
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3 RESULTAT 
För att besvara min frågeställning kommer resultatet presenteras i detta avsnitt. Denna del 

består av de lektioner som har observerats med en grupp elever och det resultat som 

framkommit under och efter lektionstillfällena.  

 

3.1 Utvärdering av lektioner 

För att kontrollera att lektionerna fungerar i undervisningen testades sex av lektionerna med 

en grupp elever som går i årskurs 1. Under detta avsnitt kommer därför frågeställning; Hur 

upplever barnen praktisk matematik?.  Det som undersökts under observationerna är om 

undervisningen fungerar i verkligheten, om något behövts förbättras, om de mål som 

eftersträvas med lektionen uppnås och om eleverna lär sig det som är tänkt. Först och främst 

har jag observerat om lektionen fungerar eller inte och om eleverna har uppnått de mål jag satt 

upp med undervisningen. Jag undersökte även vad eleverna verkade tycka om lektionen 

genom att se hur de uppförde sig, hur aktiva de var, om det verkade vara för lätt eller för 

svårt, om de gjorde uppgiften med entusiasm eller om den upplevdes som tråkig. 

 

3.1.1 Testade lektioner 

Lektion leta upp material i naturen 

Den här lektionen började med att eleverna fick tydliga instruktioner om hur lektionen skulle 

gå till. Elevernas första reaktion var att de tyckte det var konstigt men roligt att ha 

mattelektioner utomhus. Eleverna fick leta upp 10 till 20 ekollon, stenar eller kottar i naturen. 

När vi sedan kom ut så började en viss tävlingsinriktning visa sig hos en del av eleverna, 

någon sa ”jag ska hitta mina ekollon snabbast”. Vissa av eleverna tyckte bara det var roligt att 

få göra något de inte brukar. Till exempel sa en elev ”det är roligt att vi inte bara sitter i 

klassrummet hela tiden”. Därefter samlades eleverna ihop och då skulle de lägga till exempel 

tre ekollon i ruta ett och två ekollon i ruta två, sedan skulle de räkna ut hur många som skulle 

ligga i ruta tre. Där märkte man att några av eleverna vill visa upp just sina ekollon. En del av 

eleverna visade inga uttryck alls.  

Målet med lektionen var att skapa en förförståelse inför räknesättet addition, hur man kan 

tänka och hur man räknar ihop olika tal med hjälp av konkreta föremål i en praktisk lektion 

samt kunna ta instruktioner. Detta visade eleverna att de klarade av eftersom de tog 

instruktionerna och gjorde det de skulle. Jag såg under observationen att de även klarade av 

att räkna ihop två tal med hjälp av sitt material det hittat genom att lägga rätt antal i rutorna, 

vilket var deras matematiska upplevelse.  
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Lektion tallinjen på en vaxduk 

Denna lektion utfördes två gånger, en gång med grupp A och en gång med grupp B. 

Lektionens innehåll såg lika ut för båda grupperna men grupperna agerade olika.  Lektionerna 

började med att eleverna fick gå i samlad grupp till en plats i skogen bakom skolgården. På 

plats fick de tydliga instruktioner och delades sedan in i par. Framför dem på marken låg en 

tallinje 2-12. De fick förklaring vad en tallinje var innan de fick uppgiften. Uppdraget de fick 

var att slå två tärningar, addera ihop dem, diskutera med sin kompis vad det blev, sedan fick 

de leta efter material som summan blev och till sist lägga materialet på rätt plats på tallinjen. 

 

Den reaktion grupp A visade när de fick veta att vi skulle ha lektionen ute var glädje. Någon 

elev sa ”ja, ska vi ha en lektion ute igen?”. När eleverna hade börjat uppdraget visade de 

tydligt att de visste vad de skulle göra genom att slå tärningarna, pratade ihop sig med 

varandra vad det blev och sprang sedan snabbt och letade efter det som de bestämt att hitta. 

Grupp A visade uttryck att det var för lätt genom att göra uppgifterna snabbt och säga ”Kan vi 

inte få svårare tal, detta är för lätt?” 

 

Den reaktion grupp B uttryckte var till en början liknande som grupp A. De tyckte det skulle 

bli roligt med en lektion ute, vilket de visade med att nicka och le när de fick reda på det. När 

eleverna fått uppdraget förstod de direkt genom att påbörja uppgiften. Däremot tog momenten 

längre tid för dem. När de slagit tärningen märktes en tydlig skillnad, först stod de och 

räknade högt och räknade ihop prickarna. De flesta i grupp A räknade direkt det tal som kom 

och förknippade prickarna med en siffra. När några elever i grupp B sedan skulle diskutera 

vad de skulle hämta tog det lång tid eftersom eleverna inte verkade komma överens. Detta 

märktes tydlig när man hörde en av eleverna säga lite argt ” Varför ska du alltid bestämma? 

Vi kan väl hämta löv istället för blommor?”. När de väl kommit överens om vad de skulle 

hämta såg man att de tyckte övningen var rolig eftersom de skuttade runt i skogen och såg 

glada ut och de valde sakerna med noggrannhet. När de kom tillbaka sa någon ” Kan du inte 

göra en tallinje med högre tal så vi kan göra det här fler gånger?”.  

 

Målet med lektionen var att eleverna skulle bli mer självsäkra med att addera ihop två tal och 

få en förståelse för tallinjen. De här målen uppfylldes eftersom alla var med och klarade 

övningen som de fick. Jag observerade att de fick öva på att samarbeta, diskutera och att ta 

instruktioner, vilket de i grupp A visade tydligt att de klarade. De i grupp B hade svårt för att 

diskutera och bestämma sig men de kom ändå fram till något tillslut De fick även träna på 

spontan antalsuppfattning, att man ser att prickarna på tärningen är fyra utan att räkna 

prickarna, talens relation till varandra och koppling till talets antal med ett material som 

exempel fyra prickar = fyra löv. Den matematiska upplevelsen blev olika för grupperna men 

båda uppnådde huvudmålet och båda grupperna fick öva på addition genom att slå två 

tärningar och sedan addera ihop det som stod. Eleverna fick även lära sig vad en tallinje är 

genom att få se den konkret och använda den på ett praktiskt sätt.  

 

Lektion repetition och skapande 

Lektionen började med att eleverna fick en repetition om addition. Eleverna fick sedan i 

uppgift att skapa ett material i form av ett hjärta med två halvor, som sedan kan användas som 

hjälpmedel. När hjärtat är klart fick eleverna ett tal att räkna ut med hjälp av sitt material de 

hittat ute. Det som eleverna gjorde var att förstå direkt vad de skulle göra. Detta visade dem 

genom att lägga rätt antal ekollon på ena halva av hjärtat och sen det andra antalet på nästa 

halva. De ville gärna visa att de gjort rätt och någon skrek rätt ut samtidigt som den pekade 

”kolla här, jag la tre stycken där och två stycken där. Det blir fem stycken tillsammans”.  
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Målet med lektionen var att de skulle få skapa ett eget material att använda sig av när de 

räknar, både vid detta lektionstillfälle men även ta fram som hjälpmedel vid andra tillfällen. 

Jag såg att genom övningen fick eleverna lära sig att öva på att addera med hjälp av materialet 

på ett praktiskt sätt eftersom de visade och sa hur de hade gjort.  

 

Lektion skapa eget måttband 

Lektionen började med instruktion om vad de skulle få göra. De fick även se ett pärlmåttband 

för att veta vad som menades med ett pärlmåttband. De visade en nyfikenhet och entusiasm 

genom att fråga saker. Till exempel ”Får man välja färg själv?” ”Får vi behålla måttbandet 

sen?” Därefter fick de skapa ett eget måttband.  

När eleverna provade sitt måttband såg man att de förstått hur man skulle använda det genom 

att de mätte olika saker på sin bänk och lade måttbandet på rätt sätt. Det uppmärksammades 

på observationen att eleverna fick en uppfattning om vad centimeter är eftersom någon sa 

”aha, nu vet jag vad en centimeter är”. Pärlmåttbandet är ett bra redskap för eleverna för att få 

en förståelse för måttenheterna, men man måste tänka på att man ska introducera de verkliga 

mätverktyget också vid senare tillfälle. Detta upptäckte jag nämligen när en av eleverna 

frågade ”är det såhär ett riktigt måttband ser ut?”. 

  

Målet med lektionen var att eleverna skulle få skapa ett eget måttband för att få en förståelse 

för olika längder och enheter. De skulle även lära sig att handskas med måttbandet och få en 

inblick vad centimeter, decimeter och meter är. Jag såg att de här målen uppfylldes med hjälp 

av skapande av måttbandet när eleverna fick på ett konkret sätt se hur långt en centimeter och 

en meter är med hjälp av måttbandet. De fick även träna på att ”läsa av” måttbandet med hjälp 

av pärlorna och detta lärde de sig fort eftersom jag hörde när de satt och räknade varje 

centimeter högt, ”en centimeter, två centimeter…”. 

  

Lektion mätning utomhus 

Lektionen gick ut på att eleverna skulle mäta och jämföra saker i klassrummet och fick i 

uppdrag att hitta saker som är lika långa, hälften, dubbelt och mindre än måttbandet. 

Lektionsmaterialet har efteråt ändrats till att ha denna undervisning utomhus. Den här 

lektionen utfördes i halvklass där grupp A var utomhus och grupp B var inomhus. När grupp 

B fick veta vad de skulle göra tyckte de att det skulle bli roligt att få prova mäta med det 

måttband som de skapat. En elev sa ” ja, ska vi få använda vårt måttband av pärlor?”. De gick 

även runt och skrattade samtidigt som de mätte inne i klassrummet. Vissa mätte långa 

gardiner och några andra mätte stolarna. När de skulle hitta något som var dubbelt så långt i 

uppdraget så mätte de saker som var tre gånger så långt. När uppdraget var slutfört, så 

samlades eleverna för att redovisa sina resultat. Vissa var mer ivriga att få visa upp sina 

resultat medan andra inte var lika uppspelta. Grupp A fick mäta sina uppdrag utomhus och där 

hittade de många fler saker än de som varit inne. Eleverna i grupp A var även mer 

entusiastiska och ville hitta saker att mäta som ingen annan mätt. En elev kom springandes 

och sa ”fröken, har någon mätt bollplanket? I så fall vill jag hitta något annat”. 

 

Målet med lektionen var att eleverna skulle få träna på användning av måttband och linjal, hur 

man mäter med dem. Målen var även att uppskatta, få in begreppen lika långt, hälften, dubbelt 

och mindre än. Det som uppmärksammades var att de här målen uppfylldes trots att 

lektionerna såg olika ut, men att den lektion som var utomhus ger eleverna mycket mer 

fördelar än inomhus.  
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Lektion matematiksånger  

Lektionerna där matematiksångerna finns går ut på att lära sig olika enheter inom mätning och 

räknesätten addition och subtraktion, genom att sjunga och göra rörelser till sången som är 

förknippat med begreppen. Sångerna sjöngs vid flera tillfällen för att eleverna skulle bli vana 

vid låtarna och kunna använda sig av det de lär sig via låtarna. 

Första gången eleverna fick sjunga sångerna fick de sitta i en ring på golvet. När eleverna fick 

reda på vad som skulle ske så skiner de flesta av eleverna upp och man ser att de tycker det 

ska bli kul. Den här lektionen gav inte så många olika uttryck mer än att de visade glädje inför 

vad som ska hända och även under sångstunden. Någon elev sa innan vi började sjunga ”JA, 

vad roligt! Vi får aldrig sjunga. ”. En annan elev sa i pausen ”snälla, en gång till”. 

 

Målet med lektionen var att eleverna får träna på plus, minus, centimeter, millimeter, 

decimeter och meter. När lektionen började så kändes det inte som att eleverna tänkte på vad 

de sjöng. De såg bara texten som vilken låt text som helst. Efter lektionen så pratade vi 

igenom vad texten handlade om och då upplevde jag att det blev tydligare för eleverna vad de 

egentligen hade sjungit. Deras matematiska upplevelse förstärktes genom sången när de lärde 

sig begreppen på ett annat sätt. Eleverna ville sjunga låtarna igen vilket är en positiv reaktion. 

Utifrån vad eleverna visade och sa märkte man att desto fler gånger de fick sjunga ju lättare 

var det att komma ihåg texten de sjöng. Vid ett annat lektionstillfälle när eleverna räknade i 

sin matematikbok såg man att de använde sig av det tänk som en av låtarna lärt dem. De 

använde låtens rörelse när de skulle addera ihop ett tal. ”En hand upp, och en hand till” och då 

visste de att man lägger till ett tal vid addition genom att ta upp talen på varsin hand och räkna 

ihop. Detta bekräftades eftersom jag frågade eleven hur den tänkte och då sjöng eleven den 

biten på sången för mig. 

3.1.2 Sammanfattning 

Hur upplever barnen praktisk matematik? 

Utifrån vad resultatet från observationerna visar, har man kunnat se vilka barnens upplevelser 

med praktiska moment i undervisningen var. Eleverna visade att de var positiva till praktiska 

lektioner. De visade glädje över vad som skulle hända och genom att vara aktiva under 

undervisningen såg man att de uppskattade lektionerna. Genom olika uttryck, gester, 

genomförande, aktivitet och engagemang visar resultatet att lektionerna fungerade med en 

grupp elever och att lektionerna även gav positiv effekt.   
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4 DISKUSSION 

Under följande avsnitt kommer en diskussion finnas om det resultat som framkommit. Det 

kommer finnas med förklaring om arbetets tillförlitlighet och även teoretisk tolkning ges. 

Material, observationer och upptäckter diskuteras och avslutningsvis kommer förslag till 

fortsatt forskning beröras. 

4.1 Tillförlitlighet; validitet och reliabilitet 

För att kunna svara på min frågeställning; Hur upplever barnen praktisk matematik?, har ett 

lektionsmaterial skapats. För att materialet skulle bli så tillförlitligt som möjligt har jag skapat 

mitt material utifrån den forskning och litteratur som är relevant i ämnet praktisk matematik. 

Lektionsmaterialet är även grundat utifrån läromålen (Skolverket, 2017). Ett urval av 

lektioner från materialet är även beprövade med en grupp elever i årskurs 1. Detta för att 

kunna se om materialet fungerar eller inte och om lektionerna uppfyller det som är tänkt. För 

att få svar på min frågeställning har jag även observerat eleverna under några lektioner. Detta 

för att se vad som skett under tiden lektionerna pågått, kunna fånga de ögonblicken som skett 

direkt på plats, de matematiska upplevelser som uppstår, om lektionen fungerar eller inte och 

om eleverna har uppnått de mål jag satt upp med undervisningen. Jag undersökte även vad 

eleverna verkade tycka om lektionen genom att se hur de uppförde sig, hur aktiva de var, om 

det verkade vara för lätt eller för svårt, om de gjorde uppgiften med entusiasm eller om den 

upplevdes som tråkig. Frågeställningarna har besvarats med mitt lektionsmaterial och med 

hjälp av observationer som gjort. Det jag kollat efter under observationerna har också gett 

svar i resultatdelen. Jag har kunnat se att matematiska mål uppnås, att delar av materialet 

fungerar, om lektionen har varit rolig eller tråkig genom elevernas uttryck. Detta kommer att 

diskuteras nedan.   

Jag har reflekterat över att det har varit positivt att göra observationerna med en grupp man är 

bekant med sen tidigare. För eleverna har inte tyckt att det har varit konstigt att jag haft 

lektionerna då de har bettet sig som vanligt. Den grupp som är vald är den klass som jag är 

klasslärare för nu.  Eftersom jag haft lektionerna har det varit lätt för mig att se att eleverna 

bettet sig naturligt och då kunna göra en bedömning om det är någon skillnad på eleverna än i 

vanliga fall. Det jag sett som kan vara negativt för tillförlitligheten är att det är jag som skapat 

lektionerna, jag som har testat dem och jag som har utvärderat dem. Är man verkligen neutral 

då eller ser och hör man det man vill se och höra? Det bästa hade kanske varit att låta någon 

annan testa lektionerna och sedan be dem göra en utvärdering efter en checklista och frågor, 

eftersom jag visste redan innan vad jag ville uppnå med lektionerna. De frågor lärarna skulle 

få besvara kunde bland annat ha varit; Hur upplevde du lektionen? Hur fungerade lektionen 

med eleverna? Uppnår lektionen de mål som eftersträvas med undervisningen? Vad tyckte 

eleverna om praktisk undervisning? Förlag på förbättring till på lektionsmaterialet?  

Eftersom jag hann upptäcka mycket under de observationer som gjordes och att de lektionerna 

fungerade, har jag valt att ha kvar både de testade och otestade lektionerna i mitt 

lektionsmaterial. Med de beprövade lektionerna upptäckte jag att eleverna lärde sig fler saker 

än det som var tänkt. Det kan därför finnas andra saker eleverna uppnår än de mål som redan 

eftersträvas och det anser jag bara vara till fördelar i så fall. För de lektioner som inte hann 

testas med eleverna finns det potential att göra fler, eller andra, upptäckter. Eftersom 

lektionerna inte blivit testade kan jag dock inte garantera att lektionerna går som planerat.  
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Även om de lektioner som är testade har fungerat kan det inte finnas garanti att de fungerar 

för alla grupper. Det kan vara så att de lektioner som jag har testat har fungerat för att jag 

känner eleverna och vet ungefär vad de klarar av. Jag kan därför inte garantera att lektionerna 

går som planerat eller att de mål som eftersträvas uppnås, men mina förhoppningar är att mitt 

lektionsmaterial kommer gå att användas av andra lärare. Man måste alltid överväga och utgå 

från den grupp man har. En del klasser klarar inte av när det blir för ostrukturerat  och  man 

går ifrån den traditionella undervisningen, man bör därför ta det i den takt som gruppen klara 

av. Hur en lektion går beror mycket på läraren och eleverna, undervisningens upplägg och hur 

lektionen genomförs. Läraren ska utgå från vart eleverna befinner sig just för tillfället, detta 

påpekar även Hattie, Fischer och Frey (2017).  

4.2 Material, observationer och upptäckter   

Eftersom lektionerna har beprövats har jag kunnat anpassa och förbättra materialet där jag 

ansett att materialet haft brister. De brister som upptäckts  under observationerna har kunnat 

ändras och göras till det bättre, vilket har behövts i några av  lektionerna. Det har även 

upptäckts positiva saker som jag inte hade tänkt mig från början, som till exempel märkte jag 

att andra mål kunde uppnås med lektionerna. Jag har både kunnat kritisera och förändra mina 

lektioner men även behålla vissa som de var från början. Under observationerna har jag 

antecknat stödord på en observationsblankett för att efter lektionen kunna utvärdera och 

reflektera. Det jag bland annat har förändrat i lektionsmaterialet är; en lektion från inomhus 

till utomhus, fler mål som kan uppnås, tagit bort mål som inte har uppnåtts, lagt in tips till vad 

man kan göra istället för att skapa ett eget hjärta, förslag på vilka lektioner som passar i hel 

och halvklass och ändrat så att sångerna bör sjungas vid flera tillfällen. 

Eftersom mitt material är uppbyggt för att kunna anpassas efter den grupp elever man har är 

det bra att man funderar över hur man kan göra dessa anpassningar på bästa sätt. Jag visste 

sedan tidigare att det är tydliga skillnader, i gruppen som observerades, när de är i halvklass. 

Grupp A är mer framåt och kan mer i de olika ämnen än grupp B. Jag tänkte inte på det när 

jag hade lektionen med tallinje på en vaxduk, utan utgick ifrån att lektionen skulle fungera 

med båda. Varför jag valde talen 2-12 på tallinjen var för att de flesta av eleverna behövde 

repetera lilla plus och öva tiotalsövergångar. De elever som reda kunde detta fick vara med 

ändå som repetition tänkte jag. Där fick jag kritisera och fundera över mitt val efteråt. Jag 

borde absolut ha tänkt på detta innan lektionen genomfördes eftersom jag känner gruppen väl. 

Den ena gruppen tyckte nämligen uppgiften med tallinjen var för lätt. Där hade jag kunnat ge 

grupp A en annan utmaning än grupp B men ändå få samma innebörd och nå de mål som 

eftersträvades med lektionen. Nästa gång kommer jag ge dem tre träningar och en tallinje som 

sträcker sig högre än till 12. Man kan även ge dem två tärningar och be dem räkna 

multiplikation, när de är mer bekanta med det räknesättet.  

Lektion mätning utomhus hade jag en extra vuxen i klassrummet för att kunna observera båda 

grupperna. Det märktes stora skillnaden under lektionstillfället men även några likheter. 

Grupp A fick sin lektion inomhus och den gav inte det jag hade förväntat mig. Därför valde 

jag att prova samma lektion utomhus med grupp A eftersom jag ändå såg positiva saker inne. 

Jag märkte betydande skillnad om man jämför med den lektionen som var inne i klassrummet. 

Utomhus fanns det mycket mer att hitta till uppdragen, det var lättare för eleverna att hitta 

olika saker att mäta. Andra skillnader som upptäcktes med lektionerna var att inomhus blev 

eleverna mer begränsade, det gick fort att hitta saker att mäta och uppgiften blev snabbt 

färdig. Min tanke med lektionen i klassrummet var att de fick göra en uppgift praktiskt genom 

att använda sitt måttband men jag märkte ganska fort att det inte blev som jag tänkt från 
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början. Jag märkte tydliga skillnader på elevernas lärande, som till exempel var eleverna mer 

ivriga över att berätta vad de mätt och de förstod vad uppgiften gick ut på. Nu i efterhand 

rekommendera jag att göra denna lektion på en större yta än i ett klassrum, eller om man 

anpassar uppdragen om man hellre vill vara i klassrummet för att kunna ge eleverna bästa 

möjliga upplevelse.  Jag har anpassat mitt material och ändrat denna lektion till att vara 

utomhus eftersom jag tyckte att det gav eleverna mer variation, uppnår fler mål och 

matematiska upplevelser än den lektion som var inomhus. 

Det som jag har upplevt vara något positiv med praktisk matematik är att man kan få med alla 

oavsett vilken nivå de ligger på och att skillnaderna inte blir lika tydliga som när de jämför 

hur lång de kommit i sin matematikbok. Det är lättare att individanpassa en praktisk lektion. 

Det som kan vara svårt är hur man ska kunna göra vissa praktiska moment med en hel klass. 

Att ha en utomhuslektion är inte alltid lätt om man har en stökig grupp och man är ensam som 

vuxen. Viktigt att man utgår ifrån den grupp elever man har och vad man tror att de klarar av. 

Jag hade möjlighet att prova några av lektionerna i halvklass, vilken fungerade bra men med 

just denna klass men kanske det inte hade fungerat i helklass. Jag tror även att praktisk 

undervisning är något eleverna bör bli bekanta med succesivt för att bli vana vid den sortens 

undervisning. När de sedan är vana kanske det inte är några problem alls att ta med hela 

klassen till skogen när de vet vad som gäller och när eleverna själva känner sig trygga i den 

situationen. Utgå alltid med hänsyn till den grupp elever man har.   

 

4.3 Teoretisk tolkning  

När jag började examensarbetet hade jag koll på mina egna tankar om praktisk matematik och 

några av de arbetssätt man kunde använda sig av. Under examensarbetets gång har dessa 

kunskaper fördjupats och jag vet nu mer om vad forskningen säger om effekterna. Genom 

examensarbetet har jag fått svar på mina frågeställningar och uppnått mitt syfte. Att dessutom 

få möjligheten att skapa ett material utifrån forskningen och läroplanen är något som jag haft 

stor nytta av inför mitt kommande yrke. 

Det finns olika metoder, verktyg och arbetssätt man kan använda sig av vid praktisk 

matematik, som exempelvis rörelse, aktivitet, utomhus, musik och bild. De arbetssätten jag tar 

upp i lektionsmaterialet är utomhuspedagogik och estetiska lärprocesser. Med hjälp av 

metoderna får eleverna vara kreativa, skapande, prova sig fram och använda sina sinnen. Alla 

lektioner som jag testat har gått bra att genomföra och några av lektionerna har inte behövts 

förbättras eftersom eleverna uppnått de målen som jag tänkt med lektionen. Eleverna har 

bland annat använt sig av de olika strategierna från lektionerna vid senare tillfällen. Till 

exempel använde sig en elev av det den lärt sig från matematiksången i en annan situation när 

den räknade i matteboken och flera av eleverna hämtar vid behov sitt plockmaterial. För några 

lektioner upptäckte jag att miljön spelade en större roll, någon lektion fungerade nämligen 

bättre och visade en större självständighet och entusiasm hos eleverna utomhus. Valet av 

miljö är även något som Boberg och Högberg (2014) menar är viktigt då de det har stor 

betydelse för inlärningen och utvecklingen.    

 

Jag kommer att använda mig av praktisk matematik i mitt yrke eftersom jag såg att eleverna 

tyckte det var positivt att ha undervisningen i  en annan miljö än i klassrummet och att 

använda sina olika sinnen. Under observationerna fick jag se tydliga tecken på det 

Szczepanski (2007; 2008) och Lindström och Pennlert, (2016) beskriver, att eleverna har 

blivit mer nyfikna, entusiastiska, fått mer ork och mer glädje att vilja lära sig nytt. Det som 

även kommit fram under de testade lektionerna var framförallt att eleverna tyckt att det varit 
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roligt att lära sig matematik med de arbetssätt vi använt. Detta är något jag tror beror på att 

eleverna har fått en större variation när det traditionella varvats med lektionerna från 

materialet och det teoretiska kopplats med det praktiska. Lindström och Pennlert (2016) 

skriver att en variation i undervisningen är viktigt för att eleverna ska känna sig motiverade 

och forma ett intresse för matematik. Att det teoretiska kopplas med det praktiska, och 

tvärtom, är även något som Håkansson och Sundberg (2012) och Malmer (1990) anser är en 

förutsättning för lärandet. När jag har tagit in olika praktiska moment; estetiska lärprocesser, 

utomhuspedagogik eller spel i matematikundervisningen, har många av eleverna haft ett 

gladare ansiktsuttryck och gett kommentarer ett flertal gånger om att det var roligt eller att de 

vill göra det igen. Utifrån det Lee (2012) skriver var det reaktioner jag hade förväntat mig från 

eleverna. Burman (2014) skriver även att man med hjälp av det praktiska, estetiska och 

sinnliga ökar inlärning och utveckling. 

 

Genom att ta med mer praktiska lektioner har jag kunnat se att de elever som i vanligtvis 

kanske tycker att det är svårt med matematik har haft lättare att utgå ifrån sina egna 

förkunskaper, vilket även Szczepanski (2007) skriver om. En viktig aspekt jag haft då jag 

skapat lektionsmaterialet är att variera självständigt arbete med samarbete. De övningar där 

eleverna har fått samarbeta med klasskamrater har de fått fler möjligheter att förstå ett 

innehåll och lära sig av och genom varandra. Att arbeta tillsammans med andra och ta stöd av 

varandra är något som Szczepanski (2008) lyft i sin forskning. Samarbete är även något som 

han anser leder till en mer sammansvetsad grupp.   

 

En sak att tänka på som jag tar med mig från mina lektioner är vikten av att tala om syftet 

med det vi ska göra innan lektionen börjar. Att tala om syftet för eleverna är något som 

Malmer (1990) tar upp och menar dels kan skapa en nyfikenhet för uppgiften men även 

underlättar för förförståelsen. Detta gör även att eleverna får en förståelse att vi inte bara gör 

det som en kul grej utan att detta är en del av undervisningen i matematik och syftet är att 

utveckla matematiska kunskaper på ett roligt, annorlunda sätt. Under mina lektioner kunde jag 

se en skillnad på om eleverna visste syftet i förväg eller när de fick det i efterhand. Vid en av 

lektionerna där eleverna visste syftet från början visade eleverna ett stort intresse och en 

omsorg av val av plockmaterial i skogen, eftersom de visste att de skulle få användning av det 

vid ett senare tillfälle. Vid lektionen med matematiksång, där vi pratade om syftet i efterhand, 

tror jag att eleverna hade förstått från början varför vi till exempel sjöng sången om plus, 

minus, centimeter, millimeter, decimeter och meter, om de vetat syftet i förväg. 

Genom att eleverna har fått lära via sina sinnen har jag sett en annan glädje för ämnet 

matematik än vad jag tidigare upplevt med traditionell undervisning. Den undervisning jag 

haft där eleverna får använda sina sinnen som att se, höra, känna, dofta, uppleva och prova sig 

fram själva upplever jag vara mest effektfulla när eleverna ska lära sig, eftersom de fick mer 

ork och motivation att vilja lära sig mer, detta skriver även Szczepanski (2007; 2008). 

Eftersom eleverna tyckte att det var roligt när de fick använda sig av ett eget material; när de 

letade efter och använde eget plockmaterial, eller skapade spelet med hjärtat, kommer jag till 

exempel använda mig av de momenten till andra lektioner i matematik. Jag kommer även 

använda mig av matematiksånger för att låta eleverna lära sig olika begrepp genom sången, 

eftersom detta var något eleverna hade användning för. Med tanke på att jag själv funnit 

inspiration till hur mina lektioner kan användas även till andra kunskapsområden, tror jag att 

andra lärare kan ha användning för och inspireras av mitt material oavsett årskurs eller 

temaområde. 
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4.4 Slutsats och förslag på fortsatt forskning  

Även om tiden inte räckte till för att testa samtliga lektioner, under tiden för examensarbetet, 

kommer jag ändå ha användning för dessa i framtiden. I efterhand har jag tänkt på att man 

kunde tagit hjälp av andra lärare för att se om även de lektionerna fungerar eller inte, eller om 

lektionerna skulle ha gett något annat resultat. Som förslag till fortsatt forskning hade det även 

varit intressant att undersöka vad andra lärares upplevelser och tankar om praktisk matematik 

är. En fundering är även varför inte praktisk undervisning används mer, när det finns 

forskning som säger att det ger eleverna väldigt mycket fördelar. Jag skulle vilja ta det här 

arbetet vidare genom att fråga lärare på olika skolor hur mycket de använder praktisk 

matematik i sin undervisning och ge dem mitt färdiga material, som de kan prova och sedan 

utvärdera, för att se hur praktisk matematik fungerar för andra i undervisningen. 

Som slutsats och utifrån vad mitt resultat och litteraturgenomgång visar finns det många 

fördelar med praktiskt matematik. Eleverna var nämligen mer aktiva under hela 

lektionstillfällena som var praktiska, än om man jämför med min erfarenhet av traditionella 

lektioner. Leka, ha roligt och samtidigt lära sig tycker jag är en bra kombination i 

undervisningen eftersom det finns mycket forskning som stödjer detta. Jag tror på 

inlärningsmetoden “learning by doing” som John Dewey (citerad i Szczepanski, 2008) 

utformat, och det är något jag tar med mig i min undervisning. Det handlar om att eleverna 

ska få möjlighet att få nya kunskaper på ett undersökande sätt, få testa själva, även lära genom 

misslyckande och få prova igen tills de kommer fram till en lösning som fungerar - Att lära 

genom att göra. Eftersom det är många fördelar med praktisk matematik både för mig som 

lärare och framför allt för eleverna ser jag ingen anledning att utesluta detta arbetssätt.  
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Datum:___________ Närvarande:___________ 

Plats:__________________________________ 

 

 

 

Lärare Eleverna Positivt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negativt  
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Bilaga 2: Medgivarblankett 

 

Medgivande om att ert barn får delta i en undersökning för ett 
examensarbete inom praktisk matematik 
 
Som ni redan vet studerar jag och utbildar mig till lärare vid Högskolan Gävle. Jag läser mitt sista 
läsår och håller nu på med den sista kursen som är examensarbete, därefter blir jag behörig lärare. 
Mitt examensarbete handlar om ”Hur kan man arbeta mer praktiskt inom ämnet matematik?”. 
Jag har då gjort efterforskning på olika arbetssätt man kan använda sig av och håller nu på att 
skriva ett undervisningsmaterial inom praktisk matematik.   
 
För att kunna fullfölja mitt examensarbete har jag en liten önskan till er. Jag behöver ett svar på 
om ert barn får vara delaktiga i några av de lektioner jag planerat för att sedan kunna utvärdera 
hur det gått. Alla elever kommer få delta i lektionen oavsett men om jag ska kunna utvärdera 
lektionen och få ha med det i mitt examensarbete behövs ett medgivande från vårdnadshavare.  
 
Jag kommer inte använda några namn i mitt arbete utan jag kommer kolla på hur hela gruppen 
fungerar tillsammans och se om lektionen fungerar eller inte. Det enda jag kommer skriva är en 
utvärdering om hur lektionen har gått. Eftersom era barn är under 15 år måste jag ha ett 
godkännande.  
 
Svara gärna så fort som möjligt och skicka med lappen med ert barn till skolan.  
 

 Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 
 

 Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 
 
Datum …………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Elevens förnamn 
 
…………………………………………………….. …………………………………………. 
Vårdnadshavares underskrift/er 
 
Om ni undrar över något är det bara att fråga.  
 
Med vänliga hälsningar 
Madeleine Trulsson 
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Bilaga 3: Lektionsmaterial 

 

 

lektionsmaterial 

praktisk undervisning inom ämnet matematik i årskurs F-3 

Addition och mätning  

 

 

               (Pixabay, 2019).
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Inledning 

Något som intresserar mig är hur man kan få in mer praktiska moment i sin undervisning. 

Eftersom ämnet matematik ska bidra till att eleverna utvecklar sitt intresse inom ämnet 

matematik behövs det varierade lektioner. Jag ville skapa ett lektionsmaterial utifrån den 

forskning som finns inom ämnet praktisk matematik.  

Syftet med mitt lektionsmaterial är att skapa möjligheter för att arbeta mer praktisk inom 

ämnet matematik. Med ett färdigt material underlättar man för läraren som vill ta in mer 

praktisk undervisning i skolan. Därför har jag skapat ett material att ta del av om man vill 

arbeta mer praktiskt inom ämnet matematik. Bakgrunden till att jag ville skapa ett 

lektionsmaterial är att forskning visat att det ger många fördelar för både lärare och elever. 

Praktisk matematik hjälper bland annat inlärningen, ökar motivation och hjälper till att minnas 

lättare (Szczepanski (2007, 2008). 

I mina lektionsplaneringar har jag valt temat addition och mätning. Det finns 12 lektioner 

sammanlagt med färdigt material. Det finns färdiga stenciler i häftet som man kan skriva ut 

till de lektioner som behövs, allt för att underlätta för den som vill använda sig av materialet. 

De metoder jag använt mig av är utomhuspedagogik, estetiska lärprocesser, spel och rörelse. 

Additionslektionerna i detta häfte är lätta att byta ut när man ska öva subtraktion eller 

multiplikation. Lektionerna går även att anpassa svårighetsgrad så det passar de åldrar man 

undervisar. Jag har främst lagt fokus på årskurs 1 här i men talen är enkla att byta ut till 

svårare och mer utmanande.  Eftersom materialet är en del av mitt examensarbete har vissa av 

lektionerna blivit testade med en grupp elever i årskurs 1 för att kunna se om lektionerna 

fungerar eller inte. Lektionerna som har testats har på detta sätt kunnat förbättras.  

I mina lektionsplaneringar har jag utgått ifrån vad lärandemålen säger (Skolverket, 2017). 

Den undervisning eleverna får ska avse att eleverna utvecklar sina kunskaper inom ämnet 

matematik och hur man kan använda det i vardagliga situationer. Lektionerna ska ge eleverna 

möjlighet att skapa ett intresse för matematiken och kunna använda sina kunskaper i olika 

sammanhang. De ska få kunskap och kännedom i olika matematiska begrepp, uttrycksformer, 

samband och metoder, hur dess användningsområden brukas. Undervisningen ska avse att 

eleverna kan lösa matematiska problem och hur man på olika sätt löser problemen. Digitala 

verktyg ska även finans med i undervisningen för att kunna tolka olika data. Matematiken ska 

även bidra med att eleverna ska våga argumentera och bringa matematiska resonemang. I 

ämnet matematik ska eleverna få möjlighet att fundera över matematikens betydande roll, hur 

man kan använda matematik i vardagen och i skolans alla ämnen. Kunna se matematikens 

sammanhang och betydelse (Skolverket, 2017).  
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Lektionsöversikt 

Addition 

Lektion Utomhus, leta upp material i naturen 

Lektion Genomgång av addition 

Lektion Repetition och Skapande 

Lektion Tallinjen på en vaxduk 

Lektion Matematikspel 

Lektion Rockringsspelet  

 

Mäta 

Lektion Pinnleken (utomhus) 

Lektion Genomgång av olika mätredskap (linjal, måttband, tumstock)  

Lektion Skapa eget måttband av pärlor 

Lektion Mätning utomhus 

Lektion Olika mätredskap 

Lektion Kasta flygplan 
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Lektionsplanering addition 

Lektion Utomhus, leta upp föremål i naturen  

Mål med lektionen  

Huvudmålet med lektionen är att skapa en förförståelse inför räknesättet addition. Mål som 

även uppnås är; räknesättets användning och egenskaper, hur man kan räkna med hjälp av 

material, arbeta tillsammans och kunna ta instruktioner. 

Förarbete 

Ge instruktioner till eleverna innan de går ut. 

Laminera material. 

Prata om allemansrätten (man får inte bryta av pinnar från träd, eller ta något som är fridlyst). 

Material 

Påse 

Laminerat + och = tecken.  

Laminerat papper med 3 stycken rutor (bilaga).  

Arbetssätt 

Individuellt och i par 

Genomförande 

Ge eleverna instruktioner på vad de ska göra innan de ska gå ut. Denna lektion sker utomhus 

och kommer vara en introduktion inför temat addition. Eleverna få i uppgift att leta reda på 

10–20 likadana saker som är små. Man kan exempelvis välja kottar, stenar, ekollon. Viktigt är 

att de är i ungefär samma storlek.  

När alla elever hittat sitt material samlas vi i en ring ute på gården. Här har lärare förberett 

bilder med plustecken och lika med tecken och även material som eleverna ska arbeta med. 

Läraren förklara de olika tecknen och ger instruktioner för uppgiften. Eleverna får arbeta två 

och två och lösa uppgiften genom att lägga tre saker (av det material de hittat) i ruta ett och i 

ruta två en sak och sedan addera ihop dem hur många det blir och lägga i svarsrutan. När 

denna övning är klar samlar vi ihop sakerna och tar med materialet in för att kunna använda 

det vid fler tillfällen. 

   3       +      1      =   svar 
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Avsluta lektionen med en sång i klassrummet från boken Mattesånger med smultron och sång 

(Sjöbom, Wallentin, & Wallmark, 2011). Denna låt kan man repetera varje additionslektion. 

Det finns en skiva till boken för att lära in den lättare. 

”När man räknar plus (ena handen upp) 

då lägger man ihop och ser (andra handen upp) 

att det man får blir mycket mer 

Addera, addera (vinka med händerna) 

När man räknar minus 

då tar man ifrån det man redan har (ena handen ner) 

och ser hur mycket det blir kvar 

Subtrahera, subtrahera (vinka med en hand) 

Ena handens fem fingrar 

väntar alla på 

att den andra handen kommer igen 

för tio fingrar blir dom då (andra handen upp) 

När man klappar händer (klappa båda händerna) 

då klappar man ihop och ser 

att tio fingrar klappar mer 

Addera, subtrahera (klappa) 

Addera, subtrahera 

Addera!” (Sjöbom, Wallentin, & Wallmark, 2011 s. 10). 
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Lektion Genomgång av addition  

Mål med lektionen 

Huvudmålet med lektionen är hur man använder räknesättet och dess egenskaper. Få en 

förståelse vad addition är och hur man adderar ihop två tal. 

Förarbete 

Skriva ut och laminera glassar 

Material 

Klipp ut glassar 

+ och = tecken 

Arbetssätt 

Genomförande 

Genomgång av addition och de olika tecknen (+=) med hjälp av bilder. Bilder förstärker 

inlärningen och vi repeterar med det material som användes i föregående lektion. På tavlan 

sätter läraren upp bilder som representerar talet (3 glassar + 3 glassar=). Eleverna får räkna 

ihop hur många glassar det blir tillsammans för att sedan få ett svar. Prova med olika tal. För 

att göra det tydligare kan man även skriva siffran över glassarna, tex 3+3=6 för att göra det 

ännu tydligare.  

  + = 

När man känner att eleverna fått en förståelse så kan man skriva ett tal på tavla som de själva 

ska lösa. Här får eleverna ta fram sitt material och lägga framför sig. Skriv exempel talet 

2+4=? så får eleverna lägga det antal stenar eller kottar framför sig för att kunna räkna ihop 

svaret.  
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Lektion Repetition och skapande  

Mål med lektionen 

Huvudmålet med lektionen är att låta eleverna få vara skapande och kreativa samtidigt som de 

lär sig hur man använder räknesättet addition och träna på att räkna addition. Andra mål som 

uppnås är att lära sig samarbeta med andra, träna på att skriva olika tecken och på vilket sätt 

man räknat ut ett tal.  

Förarbete 

Ta fram material 

Material 

Glassarna sen föregående lektion 

A4-papper 

Tärningar 

Arbetssätt 

Individuellt 

Par  

Genomförande 

Börja lektionen med att repetera det ni gått igenom föregående lektion. Ta fram glassarna för 

visa och berätta om addition. Eleverna ska sedan få i uppgift att skapa ett material som de kan 

ta fram när de fastnar på någon uppgift i matematikboken. Eleverna skapar själva ett hjärta 

där de får använda sitt material de hittat ute. Om man inte varit ute och letat material kan man 

använda sig av pärlor eller liknande. Det här hjärtat kan man använda på olika sätt. Läraren 

kan skriva ett tal på tavlan exempel 1+3=?. Eleverna ska då lägga antalet 1 på ena halvan av 

hjärtat och det andra talet 3 på andra sidan. Här kan de lättare räkna ihop hur många det blir 

tillsammans och sedan lägga så många i svarsrutan.  

Detta hjärta kan man även använda sig av om man vill öva addition med hjälp av att slå två 

tärningar. Eleverna delas in i par där de får två tärningar att turas om med. Spelets regler är att 

fört slår den ena båda tärningarna. Skriver upp vad tärningen visar på ett papper bredvid, 

exempel 2+2=. Här ska eleven använda sitt material (kottar eller stenar) två stycken på ena 

sidan av hjärtat och två tycken på andra sidan och sedan räkna ihop detta och skriva svaret på 

pappret bredvid. Sedan är det nästa elevs tur att göra samma sak. Genom denna övning får 

dem öva på att använda sig av att addera ihop två tal och även lära sig skriva räknesättets 

ordning.  

Detta hjärta och det material de hittat ute kommer eleverna få ha tillgång att ta fram till när de 

känner att en uppgift är för svår att räkna i huvudet. 

Tips 

Att skapa kan ta olika tid för eleverna, därför är det bra att ha förberett en annan uppgift till 

dem som blir klara för att de inte ska behöva sitta och vänta. Förslagsvis någon stencil. 

Om man inte vill att eleverna ska skapa hjärtat helt själv finns det en färdig mall att skriva ut. 

Eleverna får färglägga mallen själva för att inte själva skapandet ska försvinna från lektionen.  
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2 + 2 = 4 
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Lektion Tallinjen på en vaxduk  

Mål med lektionen  

Huvudmålet med lektionen är att eleverna ska bli mer självsäkra med räknesättet addition. 

Andra mål som berörs är vad en tallinje är, samarbete och diskussion.  

Förarbete 

Måla en tallinje på en vaxduk (2-12) 

Material 

Vaxdukar 

Tärningar 

Arbetssätt  

Grupparbete 

två och två 

Genomförande 

Den tallinje man förberett anpassas efter elevernas förmåga, vart de befinner sig. Om man gör 

lektionen i årskurs 1 kan man till exempel under höstterminen arbeta med siffrorna 2-12 och 

under vårterminen 2-20. Börjar med att gå ut på en passande plats utomhus, har man nära till 

skogen är det ett perfekt ställe. Väl på plats delas eleverna in i par. Lägg ut vaxduken och 

förklara vad en tallinje är. Visa sedan eleverna hur de ska göra genom att slå två tärningar. 

Var tydlig med att säga talen som tärningarna visar, exempel 2+4, vad blir det? När man 

sedan räknat ihop tärningarna ska man hämta material och lägga på rätt plats på tallinjen. Nu 

är det elevernas tur. Be eleverna slå två tärningar och addera ihop talen som tärningarna visar. 

Sedan ska eleverna hämta så många naturföremål som summan blir.  Lägg summan på 

tallinjen. 

 (Bild: Madeleine Trulsson) 
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Lektion Matematikspel 

Mål med lektionen  

Huvudmålet med lektionen är att eleverna ska repetera och lära sig addition genom spel och 

förknippa prickarna på tärningen med en siffra utan att behöva räkna prickarna. Andra saker 

som de får träna på är samarbete och vänta på sin tur. 

Förarbete 

Skriv ut spelplanen och laminera 

Material 

2 tärningar per grupp/par 

Spelpjäser 

Spelplan Jakten på skatten och Ormen 

Arbetssätt 

2-4 spelar 

 

 

 

 

Jakten på skatten 
Instruktioner 

2-4 spelar 

Ni behöver  
2 stycken tärningar. 

Så många spelpjäser som ni är spelare.  

 Ställ spelpjäserna på skattkartan 

 Spelar 1 börjar att slå tärningarna. Addera ihop det som står på tärningen, exempel 

3+2=5. Du får då hoppa fem steg framåt på spelplanen. 

 Nästa spelares tur gör likadant. Slår båda tärningarna och addera ihop, exempel 1+2 = 

3. Då får man hoppa tre steg framåt.  

 Slår man två likadana får man stå över slaget. Exempel 5+5 

 Såhär turas man om under spelets gång tills någon kommer fram till skatten. Den som 

kommer först till skattkistan vinner. 



  

 

12 

 

 

1 
 

Mål 

Start  

2 

3 

5 4 6 

8 

7 

11 

9 

10 

12 
13 14 15 

16 
17 

18 

19 

20 21 

22 

Jakten på skatten 
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Lektion Rockringspelet 

Mål med lektionen 

Huvudmålet är att eleverna ska träna på att räkna själva med hjälp av huvudräkning och 

förknippa prickarna på tärningen med en siffra utan att behöva räkna prickarna. Med hjälp av 

rörelse lära in addition. Andra mål att uppnå är att vänta på sin tur, tränar på att räkna själva 

men även att samarbeta.  

Förarbete 

Ta fram material 

Material 

Rockringar (minst 20 stycken) 

Stora tärningar 

Arbetssätt  

2-4 spelare 

Genomförande 

Gör en spelplan av rockringarna utomhus. Här kan man vara några elever som spelar men 

minst två pelare. Varje rock ring är ett hopp. Ge eleverna instruktioner. Spelet fungerar 

liknande det spel de har i klassrummet som kallas för Jakten på skatten. Eleverna är själva 

spelpjäsen och kommer få hoppa det antal steg tärningarna visar. Elev 1 slår först två 

tärningar och addera ihop dem. Tillexempel 1+4=5. Eleven hoppar då 5 hopp framåt i rock 

ringarna som ligger på marken och står kvar där den hamnade. Sedan är det nästa spelares tur 

att slå träningarna. Tillexempel 5+=8 och får då hoppa 8 steg framåt. Den som kommer till 

sista rockringen har vunnit. Slår man två lika får man stå över ett slag. 
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Lektionsplanering mäta 

Lektion Pinnleken 

Mål med lektionen 

Huvudmålet med lektionen är att eleverna ska träna på att uppskatta olika mått.  Träna 

addition, större än/mindre än, dubbelt/ hälften, tjocklek och yta. Eleverna får även träna på att 

samarbete och vänta på sin tur.  

 

Förarbete 

Inget förarbete krävs mer än att läsa hur lektionen går till. 

 

Material 

Måttband 

 

Arbetssätt 

Individuellt 

Grupp 

Genomförande 

Pinnleken går ut på att man ska leta pinnar i olika storlekar. Läraren ger olika uppdrag 

utomhus. Uppdragen kan exempelvis vara att eleverna ska hitta: 

 En pinne som är lika långt som sin arm  

 Kortare än sitt ben 

 Längre än sin fot 

 Dubbelt så stor som sitt lillfinger  

 Hälften så stor som sin kropp 

När man hittat så många pinnar (minst 8 uppdrag för att kunna göra nästa moment) lägger 

man sina pinnar i en hög. Eleverna får sedan ställa sig i en ring runt om pinnarna. Läraren 

frågar nu olika frågor där eleverna får tänka. Exempel på frågor: 

 Hur många ben har en fluga? 

 Hur många år är du? 

 Hur många vingar har en fjäril? 

 Hur många ben har en spindel? 

 Hur många dagar går det på en vecka? 

 Hur många minuter går det på en kvart? 

Den elev som får frågan går in och tar så många pinnar som den tror är rätt svar. Man får 

gärna hjälpa sin kompis om man inte kan frågan. Eleven behåller de pinnar som den tagit och 

ställer sig i ringen igen. Nästa elev får en fråga och när alla fått en fråga så ska de samarbeta 

och lägga all pinnar på rad. Nu får de gissa på hur lång sträckan med pinnar är. De får 

diskutera med sin kompis och sedan komma med förslag. Läraren kontrollera sedan med ett 

måttband hur lång sträckan blev. Var eleverna i närheten? Gissade dem rätt?  

Tips: Om man vill göra övningen inom addition och öka svårigheten kan man när man får 

frågorna i cirkeln fråga: Hur många ben har spindeln och flugan tillsammans. 
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Avsluta lektionen med en sång i klassrummet från boken Mattesånger med smultron och sång 

(Sjöbom, Wallentin, & Wallmark, 2011). Denna låt kan man repetera varje mätlektion. Det 

finns en skiva till boken för att lära in den lättare.  

”Millimeter, centimeter 

decimeter, meter 

Dom heter längdenheter 

Millimeter, centimeter 

decimeter, meter 

Dom heter längdenheter 

Hur lång är en lus? 

-Kanske två millimeter 

Hur lång är en mask? 

-Kanske fem centimeter 

Hur lång är en mus? 

-Kanske en decimeter 

Hur lång är en ko? 

-Kanske två, tre meter 

Mäter det gör man exakt med linjal 

Mäter du en hel ko är du fenomenal!” (Sjöbom, Wallentin, & Wallmark, 2011, s.15). 
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Lektion Skapa eget måttband  

Mål med lektionen 

Huvudmålet med lektionen är att ska skapa eget måttband och få en förståelse för olika 

längder och enheter (måttbandet gör det tydligt för eleverna att se de olika enheterna). 

Andra mål som uppfylls är att handskas med måttbandet (varje pärla är 1 cm), träna på 

centimeter, decimeter och meter. De får även träna på antalsuppfattning, ental och tiotal. 

Förarbete 

Göra ett förslag på måttband ett och ett med måttband två 

Ta fram allt material som behövs 

Material 

Rörpärlor/större pärlor (varje pärla är en centimeter) 

Tråd 

Sax 

Linjal 

Arbetssätt 

Individuellt  

Genomförande 

Eleverna ska få göra två olika måttband. Det ena måttbandet nummer ett, ska man pärla med 

olika färger och ingen likadan färg får vara bredvid. Varje pärla motsvarar en centimeter. 

Måttband nummer två ska man välja två olika färger. Eleverna ska sätta den ena färgen med 

10 pärlor först och sen med nästa färg 10 stycken pärlor. Sen fortsätter man så med varannan 

färg. De 10 pärlorna motsvarar 10 centimeter, vilket även är en decimeter. Genom att byta 

färg ser man tydligt när nästa decimeter börjar. Eleverna får göra ett måttband som blir en 

meter, vilket är 10 decimeter och 100 centimeter. Med hjälp av detta måttband av pärlor får 

eleverna på ett enkelt och roligt sätt se hur mycket en centimeter, en decimeter och en meter 

är. Eleverna får träna genom att räkna på sitt måttband så att det vet hur man använder det, här 

ser man inte siffrorna på måttbandet utan det är pärlorna som agerar siffror. De får även gå 

runt i klassrummet och mäta olika saker fritt. Detta måttband kommer de få spara och 

använda sig av i nästkommande lektion/lektioner/övningar.   

          
(Bild: Madeleine Trulsson) 
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Lektion Mätning utomhus 

Mål med lektionen 

Huvudmålet med lektionen är att eleverna ska träna på att använda måttband och linjal. 

Mäta och uppskatta olika saker med måttband och linjal. Andra saker som tränas är lika långt, 

hälften, dubbelt och mindre än. 

Förarbete 

Skriva ut stencilen 

Material 

Måttband (av pärlor) 

Linjal  

Färdig stencil 

Penna 

Arbetssätt 

Individuellt  

Genomförande 

Den här lektionen repeterar läraren om centimeter, decimeter och meter. Läraren frågar om de 

minns hur man mäter med sitt pärlmåttband, vad betyder varje pärla och färg? Diskuterar 

kring detta. Eleverna kommer få i uppdrag att gå ut i och mäta olika saker med hjälp av linjal 

och sitt pärlmåttband nummer två. Ge förslag på vad uppdraget är, exempel leta efter något 

som är lika långt som ditt måttband och låt eleverna prova i klassrummet för att se om de 

förstått uppgiften. De får instruktionerna att de ska använda sitt måttband och linjal till hjälp. 

Uppdragen får de på en stencil. Uppdragen är att hitta saker som är lika långt, hälften, dubbelt 

och mindre än linjalen eller måttbandet. På stencilen ska eleverna skriva eller rita på linjerna 

vad de hittat. Läraren observera samtidigt hur det går och finns tillgänglig för de som behöver 

hjälp med att läsa uppdragen. 
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Stencil mätningsuppdrag    Namn: _______________       

Hitta något som är kortare än ditt måttband  

 

__________________________________________________ 

Hitta något som är lika långt som ditt måttband  

 

__________________________________________________ 

Hitta något som är kortare än din linjal  

 

___________________________________________________ 

Hitta något som är lika lång som din linjal  

 

___________________________________________________ 

Hitta något som är hälften av ditt måttband  

 

___________________________________________________ 

Hitta en bänk. Är den mindre eller större än måttbandet  

 

__________________________________________________ 

Hitta något som är dubbelt så stor som din linjal 

 

___________________________________________________ 

Hittar du något träd där ditt måttband når runt? 

 

___________________________________________________
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Lektion Olika mätredskap  

Mål med lektionen 

Huvudmålet är att eleverna ska få en inblick i olika mätredskap och hur de används.  

De tränar även på att mäta korta sträckor med linjal och övar på centimeter.  

Förarbete 

Ta fram olika mätredskap (linjal, måttband, tumstock) 

Kopiera stencil 

Material 

Linjal, måttband, tumstock 

Stencil 

Arbetssätt 

Individuellt  

Genomförande 

Diskutera vilka mätverktyg finns och vilka användningsområden de har. Använder vi samma i 

skolan som hemma. Visa olika mätverktyg och hur de används. Eleverna får känna och prova 

att använda dem och mäta saker i klassrummet. Viktigt att betona att man börjar mäta från 

nollan. Sedan får alla elever varsin linjal. Läraren säger vad dem ska mäta. Exempelvis mät 

din/ditt:  

 Penna 

 Suddgummi 

 Mattebok 

 Bänk 

 Lillfinger 

 Kompisens öra 

Eleverna får sedan prova att mäta olika sträckor på en stencil med hjälp av sin linjal. Läraren 

går runt, finns till hands och ser efter att alla förstått hur man gör.  
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Lektion Kasta flygplan 

Mål med lektionen 

Huvudmålet med lektionen är att träna och utveckla sin förmåga att uppskatta längder med 

hjälp av ett måttband och hantera ett måttband. De tränar även på att mäta i centimeter och 

meter. Få en uppfattning om hur långt det är i verkligheten. Samarbete och turordning. 

Förarbete 

Ta fram material 

Skriva ut stencil 

Material 

A4-papper (en var för att eleverna ska vika flygplan) 

Färdig tabell 

Penna och sudd 

Måttband (vanligt måttband) 

Göra en startlinje 

Arbetssätt 

Dela in i 2-3 grupper 

Genomförande 

Eleverna delas in i grupper där de får vara två eller tre elever i varje grupp. Eleverna får vika 

varsitt flygplan och sedan får de ett papper med en tabell där de kan fylla i längden. Först ska 

den ena eleven kasta sitt flygplan från startlinjen. En av kompisarna ställer sig där flygplanet 

landade. Den elev som kastat får sedan gissa hur långt den tror att flygplanet kom, från start 

till landning. Sedan hjälps man åt i sin grupp att mäta det exakta måttet.  Måttet skrivs sedan 

ner i tabellen i cm. Sedan är det nästa elevs tur att göra samma sak.  
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Kasta flygplan 

 

Namn: Gissning Den riktiga 
längden 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


