
Den som leker med elden kan bli 
bränd 

 
Rimlighetsbedömning i årskurserna 1 och 3 

Av: Dagny Åberg 
 
Handledare: Natalia Karlsson 

Södertörns högskola | Lärarutbildningen 

Självständigt arbete (Examensarbete) 15 hp 

Självständigt arbete 2 | HT19 

Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning 

mot förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp 

 

 

 

 

 

 



 ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

Abstract 

Title: He who plays with fire may get burned: assessment in plausibility, year one and three. 

Author: Dagny Åberg  

Supervisor: Natalia Karlsson  

  

This paper investigates the theoretical meaning of plausibility in mathematics from a 

teacher’s perspective. The study applies a phenomenographic research approach and 

uses empirical content analysis. The theory used comes from the writings on plausibility 

assessment from McIntosh (2008). Furthermore, Karlsson & Kilborn’s (2015) and 

Kilpatrick, Swafford & Findell’s (2001) writings on mathematical modeling has been 

applied. The data gathered in this study comes from interviewing 6 teachers. The results 

show that teachers in the study do not work explicitly but rather work implicitly with 

assessment in plausibility as a complement to their general teaching of mathematics. The 

results further show that the teachers have the mathematical knowledge and competence 

to educate in plausibility but that they lack the theoretical- and didactic knowledge to 

apply it in their teaching. There is also very little research, if any, in this area which is a 

concern for the development of teaching plausibility assessment. 
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modeling 
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1 Introduktion 
Uppsatsens ämne är matematik, det som ska undersökas är arbetet med rimlighetsbedömningar 

i årskurserna ett och tre. Valet av just rimlighetsbedömningar grundar sig i att en person i min 

närhet nyligen fick diagnosen dyslexi. Under samtalet med logopeden fick vi veta att de som 

har samma typ av svårigheter även kan ha svårigheter inom andra områden som går ut på att 

automatisera kunskap. När logopeden berättade att hen exempelvis kunde ha svårt att 

automatisera multiplikationstabellerna bestämde jag mig för att fördjupa mig i ämnet och läsa 

på om eventuella utmaningar. Genom att läsa om dyslexi hittade jag informationen om att de 

med diagnosen visar sig ha en sämre förståelse för rimlighet och rimlighetsbedömningar. 

Blomberg och Bygghammar (2014) har skrivit om dyskalkyli och att ”dyskalkyli kännetecknas 

genom bland annat fingerräkning, bristande läsförståelse och rimlighetsbedömning” (2014). 

Förutom förståelsen för den allmänna användningen av begreppet rimlighet fann jag det svårt 

att hitta en ämnesdidaktisk förklaring. Rimlighetsbedömningar finns som en egen punkt under 

centralt innehåll (Skolverket 2018) från förskoleklass upp till årskurs nio och är av den 

anledningen relevant för mig som lärare.  

 

Vad är menas med rimlighetsbedömning?  

 

 

 

 

 

 

“Let us learn proving, but also let us  

learn guessing” George Polýa (1954) 

 

 

 



 5 

 Inledning 

I samtliga ämnesområden och även inom mer allmänna områden sker det konstanta 

förändringar som sätter sina spår i forskningens utveckling. Det skulle kunna kallas för 

trender som bidrar till ett ökat intresset inom ett visst område. Detta kan i sin tid vara högst 

relevant och aktuellt i rätt kontext. När jag några årtionden senare läser rapporter som syftar 

till ett då aktuellt forskningsproblem som rimlighetsbedömning skapar detta en osäkerhet om 

vad det syftar till. Vidare upptäckte jag att begreppets innebörd hade feltolkats av mig. Jag 

bestämde då att det var ytterst relevant att genom min studie undersöka hur man arbetar med 

rimlighetsbedömning på skolan och inte minst vad som menas med rimlighetsbedömningar?  

Det som ämnas att undersökas i studien är arbetet med och runt begreppen rimlighet och 

rimlighetsbedömning. 

 I artikeln När kunskap blev ett krav (Wahlström 2015) får vi ta del av den förändring som 

kännetecknar Lgr 11, det vill säga resultatstyrning. Wallström ställer sig delvis kritisk till den 

nya läroplanens utformning samt syftet till utformningen. Författaren ifrågasätter arbetet 

bakom undervisningen eller planeringen utifrån Lgr 11(Wahlström 2015). Hon menar att det 

idag finns tre sätt som lärare arbetar kring innehållet i Lgr 11. Den första är läraren som 

planerar undervisningen utifrån ämnets syfte och de förmågor som eleverna ska utveckla 

(Wahlström 2015). Det andra sättet är läraren som planerar utifrån det centrala innehållet för 

ett ämne, undervisningen kommer då att handla om de ämnesavsnitt och ämnesteman som är 

viktiga i kursen (Wahlström 2015). Det tredje och sista sättet att angripa innehållet är genom 

en baklängesplanering där läraren utgår ifrån kunskapskraven och det som exempelvis kan 

komma i nationella proven (Wahlström 2015). Man kan nog påstå att vi växlar i hur vi tar oss 

an ett innehåll och planerar vilket utgör en del av problematiken med arbetet inom rimlighet 

och rimlighetsbedömning. Under mina fyra VFU perioder och erfarenheter som elev samt 

förälder har jag endast möt begreppet som ett kunskapskrav. Kommentarmaterialet i ämnet 

matematik har ett avsnitt om rimlighetsbedömning och det finns även med i det centrala 

innehållet med en mer allmän förhållning samt under kunskapskraven där det är kopplat till 

problemlösning (Skolverket 2017, s. 7, 29). 

Uppsatsen ämnar att lyfta det viktiga arbetet med rimlighet och rimlighetsbedömning som ett 

ämnesområde inom matematikämnet där en av de teoretiska utgångspunkterna är hämtad från 

McIntosh (2008). Den andra teoridelen är en övergripande tolkning av problemlösning med 

fokus på matematisk modellering utifrån matematikdidaktiken Natalia Karlsson och f.d 
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universitetslektorn inom matematikdidaktik Wiggo Kilborn (2015). Matematisk modellering 

kommer även att utgå ifrån professorerna Jeremy Kilpatrick, Jane Swafford och Bradford 

Findell (2001).  

Studiens huvudsakliga intresseområde är matematikundervisning och kommer således att ha 

ett ämnesdidaktiskt förhållningssätt. Undervisning är en levande aktivitet som är beroende av 

teoretiska- och psykologiska kunskaper samt andra vetenskapliga utgångspunkter förklarar 

Kilpatrick m.fl (2001, s. 25). Men först och främst beroende av de förutsättningar som finns 

och utgör undervisningens öde (s.25). Rätt förutsättningar är avgörande i frågan om 

undervisningen kommer att nå framgångar fortsätter författarna (s.25). Kilpatrick m.fl (2001) 

menar att det kan jämföras med att en läkare inte med hundra procents säkerhet kan garantera 

att en patient kommer att tillfriskna efter en eventuell operation. Det kan med andra ord inte 

finnas ett undervisningssätt som gäller för alla och kommer att fungera i alla situationer 

(Kilpatrick m.fl 2001, s. 25).  
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 Bakgrund 

 Enligt Skolverket (2018) ska elever i den svenska skolan behärska att utföra 

rimlighetsbedömningar som är relevanta för deras årskurs. Detta finns som ett utsatt mål i 

läroplanen för grundskolans årskurser ett till tre, fyra till sex samt sju till nio (Skolverket 

2018). I sökandet efter vad som menas med målet med rimlighetsbedömningar vände jag mig 

först till Läroplanen (Skolverket 2018) och sedan till Kommentarmaterialet i matematik 

(Skolverket 2017). Kommentarmaterialet kommer att redogöras som en egen del av 

bakgrunden. Tillika Nationellt Centrum för Matematikutbildningens artiklar där rimlighet och 

rimlighetsbedömning ingår i en artikelserie om taluppfattning samt en artikel om matematisk 

modellering. 

 

 

1.2.1 Rimlighetsbedömning enligt kommentarmaterial till 

matematik 

Skolverket har utfärdat ett komplement till Lgr11 (Skolverket 2018) som är 

Kommentarmaterial till kursplanen i matematik (Skolverket 2017) vars syfte är att ge 

lärarkåren en gemensam grunduppfattning om syftet och innehållet i Lgr11. Materialet har 

utformats så att varje del och ämnesbegrepp redogörs och förklaras så att alla lärare får en 

gemensam utgångspunkt. Kommentarmaterialet lyfter att rimlighetsbedömning är viktigt för 

elevens kunskapsutveckling och att eleven ska kunna genomföra en rimlighetsbedömning som 

är grundläggande i både matematiska tillika vardagliga situationer (Skolverket 2017). 

Individen förväntas ha en uppfattning av vad som är rimligt vid en beräkningar och 

uppskattningar inom både skola och som privatperson (Skolverket 2017). 

 Vidare tillskrivs vikten av att elever får möta detta tidigt under sin skolgång genom enkla 

beräkningar och uppskattningar, med olika innehåll för varje kluster (F-3, 4-6 och 7-9) 

(Skolverket 2017, s. 14). Undervisningen exemplifieras med att eleverna ska få möjlighet att 

göra enkla rimlighetsbedömningar om avstånd mellan för eleven kända platser och vid enkla 

subtraktioner (Skolverket 2017, s.14). En del av progressionen syftar till att elever med 

stigande ålder och ökade kunskaper ska använda rimlighetsbedömningar för att redogöra för 

sitt resonerade och argumentera med stöd av matematiska uträkningar (Skolverket 2017). 
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1.2.2 Nationellt Centrum för Matematikutbildning: NCM 

Nationellt centrum för matematikutbildning tog 1995 fram en artikelserie om taluppfattning 

som bestod av fyra artiklar med utgångspunkt i begreppet Number sense, taluppfattning 

(Reys, B., Reys, Emanuelsson, Johansson & Maerker 1995). I den första artikeln redogörs 

bland annat att grundläggande kunskaper i taluppfattning är en premiss för att lyckas inom 

matematikämnet och utgör en viktig del i elevers förståelse av all matematik. Dessa 

förkunskaper bygger upp elevers uppfattningar om en beräkning eller om ett svar är rimligt. 

Författarna lyfter även begrepp som intuitiv förståelse för tal och att detta är en kvalitét som 

är svår definierad (Reys, B. J. & Reys 1995). Denna intuitiva förmåga går under begreppet 

taluppfattning och härleds av författarna till att upptäcka räknefel och uppskattningar samt 

sunt förnuft (Reys, B. J. & Reys 1995). Rimlighetsbedömning handlar till stor del om hitta 

strategier för att upptäcka felberäkningar, orimliga uppskattningar samt värdering av strategier 

när man ska utföra beräkningar. Den andra artikeln lyfter i sin tur att rimlighetsbedömning 

tränas upp när eleverna får reflektera under proceduren men även när eleven har löst 

uppgiften och reflekterar över resultatet (Reys, B., Reys & Emanuelsson 1995).  

 

 Matematikdidaktiker skiljer emellanåt på matematik och verklighet anger Jonas Bergman 

Ärlebäck (2013) i artikel Matematiska modeller och modellering – vad är det?.  

Matematikdidaktiker menar att det går sära på matematik och verklighet vilket kallas för 

matematisk modellering (2013). Det innebär att man särar på dessa två världar för skapa 

förståelse för det som behöver lösas det vill säga problemet. En förenkling av Ärlebäcks 

(2013) förklaring av matematisk modellering lyder: informationen i problemet utvinns på 

matematisk information som behandlas separat. Den ”matematiska behandlingen av 

frågeställningen leder till matematiska resultat” skriver Ärlebäck (2013). Resultaten översätts 

sedan tillbaka till den verkliga situationen där den värderas och tolkas in i sin kontext. 

Resultatets rimlighet blir avgörande i frågan om modellen fungerar.  
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 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka vad rimlighet och rimlighetsbedömning innebär och hur 

rimlighetsbedömning implementeras i undervisningen. Studiens fokus är undervisningens 

matematiska innehåll och mer specifikt ämnesområdet rimlighetsbedömning. 

 

 Frågeställning: 

1. Vad är rimlighetsbedömning och vad innefattas av begreppet rimlighetsbedömning? 

2. Hur implementeras rimlighet- och rimlighetsbedömning i undervisningen?  

 

 

 Teorianknytning 

Uppsatsens övergripande teoriram bygger på Alaister McIntosh (2008) sammanställning om 

rimlighetsbedömning. Den andra teorin utgår ifrån problemlösning som härleds till 

matematisk modellering utifrån matematikdidaktikern Natalia Karlsson och förre detta 

universitetslektorn i matematematikdidaktik Wiggo Kilborn (2015) samt professorerna 

Jeremy Kilpatrick, Jane Swafford och Bradford Findell (2001).  

McIntosh (2008) förser uppsatsen med en konkret teoretisk förklaring på innebörden av 

ämnesområdet rimlighetsbedömning. Medan Karlsson och Kilborn (2015) och Kilpatrick m.fl 

(2001) förklarar innebörden av matematisk modellering som syftar till att skapa förståelse 

genom att systematisera matematiken inom problemlösning.  

 

 

1.4.1   McIntosh om uppskattning och överslagsräkning 

Alaister McIntosh har under sitt samarbete med Nationellt Centrum för Matematikutbildning 

sammanställt en handbok eller lärarhandledning om förståelsen för tal och deras användning. 

Boken Förstå och använda tal: handbok (McIntosh & Wallby 2008) kommer att utgöra den 

huvudsakliga teoretiska utgångspunkten för uppsatsen. McIntosh tillhandahåller studien med 

ett konkret innehåll med ändamål att strategiskt undervisa om rimlighetsbedömning.  

 McIntosh poängterar exempelvis att undervisningen kan utgå ifrån jämförelser av mängder, 

placering av ett tal i tallinjen där det finns flera svarsmöjligheter (2008, s.58-59). Författaren 

uppmanar till att låta rimlighet vara en del av den dagliga undervisningen där läraren lyfter 

rimlighetsbedömning utifrån olika frågor, tidningsartiklar, föremåls storlekar och form med 

mera (2008, s.58). ). Författaren rustar undersökningen med konkreta exempel på relevant 
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innehåll i undervisning om rimlighetsbedömning. Bakom författarens skrivningar i ämnet 

ligger ett livslångt arbete och forskning till grund. I boken lyfter författaren upp tre 

indelningar att tillämpa vid uppskattning och överslagsräkning som utgör grunden av 

rimlighetsbedömning (2008, s.54-56).  

 

Strategi ett och två har samma innehåll som syftar till att strategiskt uppskatta mängder och 

måttenheter. Dessa två strategier redogörs under en rubrik, punkt 1.4.1.1 Strategier 1och 2: 

Uppskattning av mängd och mått. Därefter den tredje strategin under punkt 1.4.1.2 Strategi 3: 

Uppskattning av beräkningsresultat. Slutligen det sista avsnittet utifrån McIntosh (2008) 

punkt 1.4.1.3 En vardagsstrategi. 

 

1) Strategier för uppskattning av mängder upp till 100 

2) Strategier för att uppskatta mått 

3) Uppskattning av beräkningsresultat  

 

 

 

 

 

 

1.4.1.1 Strategier 1 och 2: Uppskattning av mängd och mått 

Punkt ett och två består av samma strategiska utgångspunkter som följer: subitisering, 

referenspunkt, indelning, uppdelning och medelvärde, (2008, s. 54-55).  

 

Subitisering och referenspunkt 

Subitisering beskrivs av McIntosh (2008) som en förmåga att kunna känna igen en mängd 

utan att räkna, genom att exempelvis ordna innehållet som en tärningssida. Begreppet är 

sedan länge etablerat inom matematiken och Löwing förklarar att förmågan delas av flera 

andra djur (2008, s. 40-41). McIntosh (2008) skriver att de flesta av oss kan uppfatta en 

mängd av 6-7 föremål utan att räkna om de grupperas som på en tärningssida eller annat 

mönster som man är bekant med (s, 54). Nästa delstrategi syftar till de erfarenheter som vi 

kan använda som referenspunkt i ett antagande. McIntosh (2008) skriver att de flesta av oss 

vet hur ett kilo mjöl väger och att detta är en personlig referens som vi kan använda oss av. En 

referens kan vara en liter mjölk som vi kan använda för att göra antaganden om innehållet i 

exempelvis en läskflaska.  

 



 11 

Indelning och uppdelning 

Genom att uppskatta ett antal av en större mängd kan vi se om mängden/ antalet är en- två 

eller X antal gånger fler än den identifierade referensmängden. McIntosh (2008) skriver 

vidare att en uppskattning endast kan göras med en välkänd enhet som referens, (s.54-55). 

Den fjärde delstrategin kan kort sammanfattas som att dela upp i en mängd och sedan 

multiplicera med ett antal. McIntosh skriver att det är både mentalt och visuellt enklare att 

dela upp en mäng. Exempelvis kan vi inte veta antalet personer i ett rum men möjligtvis 

uppfatta om de står i grupper av fyra och sedan multiplicera utifrån antalet grupper.  

 

 

Medelvärde 

Den sista delstrategin att använda vid uppskattning av ett antal är att räkna ut ett medelvärde. 

Ett medelvärde kan användas genom att göra ett antagande om ett minsta antal och addera det 

med ett maxantal och sedan dela resultatet för att få ett medelvärde.  

Ett exempel är att det i en fullbokad lokal finns tio stycken åttamannabord men att det inte är 

fullsatt i lokalen. Vi kan göra ett antagande om att det är minst femtio personer i lokalen 

eftersom det verkar vara runt fem personer per bord. För att få ett medelvärde adderas 

maxantalet åttio personer med det minsta antagandet det vill säga femtio personer. Summan 

delas sedan med två och svaret ger medelvärdet sextiofem. Det finns således omkring 

sextiofem personer i lokalen. McIntosh skriver att det rätta antalet ofta ligger väldigt nära 

medelvärdet (2008, s.54).  

 

 

1.4.1.2 Strategi 3: Uppskattning av ett beräkningsresultat 

Den andra strategin handlar om att uppskatta vad svaret kan bli, att ta fram ett ungefärligt 

svar. McIntosh skriver att strategin gör det är enklare att hantera talen vid huvudräkning och 

är en viktig del av elevens utveckling av känsla för talen (2008, s.55). Författaren lyfter att det 

handlar om att utveckla det egna tänkandet och egna omdömet istället för att memorera olika 

generella regler.  Det kan handla om att avrunda till närmaste tiotal, hundratal eller annat 

beroende på de olika talen som ska adderas. Författaren lyfter även att det finns en viktig 

aspekt i att lyfta de olika alternativen som finns när man avrundar (2008, s.55). Vidare att det 

inte finns en generell regel som gäller för samtliga uppgifter utan att talen i uppgiften 

bestämmer hur man gör en avrundning som bäst lämpar sig för uppgiften. Det är viktigt att 
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eleverna får bekanta sig med tydliga strategier för att synliggöra att en rimlighetsbedömning 

bygger på logiskt tänkande (2008, s.56). 

 

1.4.1.3 En vardagsstrategi 

McIntosh förklarar att det är viktigt att elever får lära sig bekanta sig med tanken av att ett det 

finns ungefärliga uträkningar inom matematiken (2008, s. 57). Ett sätt är att lära eleverna 

genom subitisering det vill säga att lära eleverna att metodiskt urskilja mängder genom att 

memorera antalsbilder. McIntosh förklarar att vuxna kan uppfatta en mängd på sju i en enda 

blinkning och att vuxna strategiskt grupperar i ett bildmönster (2008, s.57). Det framkommer 

även att ett arbetssätt är att diskutera elevsvaren och reflektera tillsammans med eleverna över 

resultatet. Författaren poängterar att rimlighetsbedömningar är viktiga och vanliga i vardagen 

(2008, s.57).  McIntosh skriver att vi dagligen gör antaganden som vi felaktigt benämner för 

gissningar (2008, s.53). Detta är enligt författaren en felaktig benämning eftersom det handlar 

om en kunskap som kommer genom erfarenhet som bidrar till att vi utvecklar strategier för att 

uppskatta ett antal (2008, s.53). Det kan handla om uppskattning av tid, måttenheter som area, 

längd, vikt, volym. Det kan även handla om temperatur, pengar, valuta och mycket annat där 

uppskattningar ingår i vår vardag (2008, s.53). Dessa gissningar är dock inte gissningar utan 

grundar sig i de erfarenheter och referenser som vi medvetet och omedvetet använder oss av.  

 

 

 

1.4.2 Problemlösning och matematisk modellering 

Undersökningen har en ämnesdidaktisk förhållningsätt som bygger på ämnesinnehållet 

rimlighetsbedömning som kan härledas till all matematik. Arbetet inom detta område härleds 

ofta till problemlösning. Matematiken som undervisas i skolan är fragment av en större 

kontext där all matematik utgör en del av ett större sammanhang det vill säga en matematisk 

modell. Matematiken har systematiskt syntetiserats för att skapa förståelse hos skolbarn 

genom att ha ett didaktiskt förhållningssätt. Boken Matematikdidaktik i praktiken: att 

undervisa i årskurs 1-6 (2015) av Natalia Karlsson och Wiggo Kilborn lyfter i kapitel åtta en 

övergripande sammanställning av innebörden av begreppet problemlösning där matematisk 

modellering finns representerat. 
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 Matematisk modellering i undervisningen lyfts även av matematikprofessorn Jeremy 

Kilpatrick m.fl (2001) i Adding it Upp: Helping Children Learn Mathematics som bidrar till 

dimensionen av tolkningen av matematisk modellering. 

 Karlsson och Kilborn (2015) förklarar att en viktig färdighet inom problemlösning kan tränas 

genom att undervisa om matematisk modellering (s.223). Författarna förklarar att yngre 

skolbarn behärskar olika matematiska modeller redan i lågstadiet (s.223). Matematisk 

modellering sammanfattas som ett sätt ”att använda och utveckla problemlösning metoder” 

(2015, s.234). Det kan handla om ett vardagsnära problem eller verklighetssituation där man 

identifierar matematiken i problemet och de räknesätt som kan användas för att lösa 

problemet. Matematisk modellering kan således leda till en lösning som kan generaliseras. 

Arbetet med matematisk modellering i de yngre åldrarna handlar principiellt om att 

synliggöra matematiken i problemlösning och matematiska modellers användning. Karlsson 

och Kilborn påpekar att undervisa i problemlösning kräver att eleverna har aningar om de 

modeller som ämnas att lyftas och användas för att räkna ut problemet (2015, s. 233). Vidare 

förklarar författarna att det är viktigt att innehållet är hämtat ur en elevnära kontext för att 

bidra till ökad förståelse, (2015, s.233).  Karlsson och Kilborn 2015 förklarar att ytterligare 

aspekter där undervisningen bör fokuseras är att synliggöra vikten av att välja rätt metod samt 

värdera sitt val (s.237). Följaktligen diskutera de metodikval och resonemang kring svarens 

generaliseringsbarhet.  Författarna förklarar att det i skolansvärld främst har kommit att 

handla om att lösa kluriga problem och textuppgifter som i sig är ren färdighetsträning (2015, 

s. 231).   

 

Kilpatrick m.fl (2001) förklarar att en effektiv metod inom problemlösning är att konstruera 

en modell av problemet, att skapa en mental modell av situationen som skildras i problemet 

(s.125). Det syftar till att kunna abstrahera problemet och skapa en inre modell och mental 

föreställning av problemets innebörd. Det innebär inte att eleven ska visualisera problemet 

utan att hen ska kunna hitta kända referenser och systematisera variationen av villkor som 

gäller för uppgiften, variabler (2001, s. 125). Författaren skriver att det kan vara att ta 

ställning till vilka värde som finns i en uppgift och hur de förhåller sig till varandra. En 

problemmodell behöver utgå ifrån kända kvantiteter där problemlösaren förmår att se skillnad 

på det som finns och det som är känt. Vidare förklarar Kilpatrick m.fl att analyser av 

framgångsrika problemlösare visar att deras fokus ligger i att uppmärksamma kända och 

okända faktorer i uppgiften, exempelvis mått (2001, s.125). 
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1.4.3 Teoriram  

Figur 1 visar teoriramen för uppsatsen och synliggöra korrelationen mellan matematisk 

modellering och rimlighetsbedömning inom problemlösning.  

 

Figur 1. Matematisk modellering utifrån problemlösning och rimlighetsbedömning. Figuren 

har utformats av mig i syftet att visa teoriramen för undersökningen.  
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 Tidigare forskning 

1.5.1  Rimlighet i de yngre åldrarna 

I avhandlingen Hållpunkter för lärande: småbarns möten med matematik (2007) av Camilla 

Björklund resoneras kring begreppet rimlighet.  Björklund (2007) har undersökt småbarns 

möte med matematik i vardagliga aktiviteter. Studien genomfördes med tjugotre barn i 

åldrarna en månad till tre år. Björklund (2007) poängterar att det idag är viktigare än någonsin 

att behärska matematik och användandet av hjälpmedel som en miniräknare (s.3). En 

miniräknares funktioner men även att kunna avgöra det givna svarets rimlighet (2007, s.3). 

 Björklund (2007) kommer bland annat fram till att barn tolkar problem utifrån tidigare 

erfarenheter och kunskaper (s.34). Resultatet visar att barnen utgår ifrån en referenspunkt när 

de har för avsikt att undersöka och förstå ett föremål och händelser i sin omgivning (s.134). 

Undersökningen visar att barnen använder sig av en konkret referenspunkt när de exempelvis 

utforskar likheter och skillnader (2007, s.134).  Författaren skriver även att det är viktigt att 

utgå ifrån en konkret referens när man använder matematiska begrepp, att bland annat 

åskådliggöra och gestalta genom kroppsliga utryck (2007, s. 138). De äldre barnen i studien 

relaterar även till den egna kroppen för att realisera aktiviteter och utvecklar sina tankar 

genom dialog med andra förklarar Björklund (2007). ”Det matematiska erfarandet inbegriper då 

att jämföra och uppskatta relationen mellan objekt i omvärlden” skriver Björklund (2007, s.151). 

 Studien kommer även fram till att rimlighet är en premiss för kunskapsinhämtningen inom 

matematik. Det lyfts att detta är viktigt inom matematiken eftersom barnen gör 

rimlighetsbedömningar och uppskattningar genom logiskt resonerande. Det kan handla om en 

lämplig lösning för att uppskatta rum, mängder och att intuitivt bedöma ett antal, skriver 

författaren (2007, s.166). Björklund (2007) menar att det är en förmåga som kommer att bli 

mer precist i och med att förmågan utvecklas (s.166). Författaren skriver att kunskaper om 

rimlighetsbedömning i synnerhet är avgörande för barns lärande av matematik (2007, s. 166). 

Rimlighetsbedömning innebär nämligen en nödvändig värdering av innebörden av ett innehåll 

i en specifik situation som inte är generell (2007). 

 

1.5.2 Rimlighetsbedömning i problemlösning 

Maria Carlsson har i sin doktorsavhandling Elevers rimlighetsbedömning när de löser olika 

typer av problemlösningsuppgifter (2017) undersökt hur sjuttio elever i årskurs två bäst 
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undervisas om rimlighet. Författaren har inriktat sig på att undersöka hur olika 

problemlösningsuppgifter bidrar till att elever får en bättre förståelse för rimlighet inom 

problemlösning. Carlssons (2017) studie anger att de uppgifter som är bara är 

verklighetstrogna gav flest rimliga svar, 63 % (s.33). Rimliga svar angavs näst bäst i de 

uppgifter som varken är elevnära eller verklighetstrogna med 32 % rimliga svar. Dock följs 

dessa tätt av typen av uppgifter som är elevnära och verklighetstrogna med där 31 % gav ett 

rimligt svar (s.33). Uppgifterna som endast är elevnära gav 18 % rimliga svar (2017, s.33).  

  

Författaren skriver i sin diskussion om elevers bristande reflektion över svarens rimlighet 

(2017, s. 35). Det framkommer att eleverna kommer fram till ett svar och känner sig nöjda 

utan att göra en rimlighetsbedömning. Carlsson lyfter att det kan handla om att uppmana 

eleverna att reflektera kring lösningens rimlighet (2017, s.36).  Författarens erfarenheter visar 

på att lärare inte ställer frågor till sina elever om lösningars rimlighet. Carlssons studie visar 

även att elevers möjligheter att lyckas inom problemlösning även bygger på referensramar där 

deras erfarenheter om exempelvis antalet bilsäten i en bil kan bli problematisk (2017, s.40). 

 

1.5.3 Problemlösning med fokus på matematiskt resonemang  

Eva Taflin skriver i sin doktorsavhandling Matematik problem i skolan: för att skapa tillfälle 

till lärande (Taflin 2007) om matematiskt resonemang där hon skriver om rika 

problemlösningsuppgifter. Taflin (2007) förklarar att rika problemlösningsuppgifter bidrar till 

elevers utveckling inom matematiken genom att upptäcka och utvidga sina 

matematikkunskaper och således utöka sin matematiska medvetenhet (s.57). Författaren 

förklarar att problemlösningsuppgifterna behöver anpassas till eleverna men även till 

läroboken (2007, s.60).  Nedan följer Taflins (2007) definition på matematiskt resonemang. 

 

Matematiskt resonemang innebär att matematiska idéer behandlas med hjälp av olika 

uttrycksformer, t.ex. muntligt, skriftligt, med hjälp av materiel, med gester eller i bild. 

Matematiska resonemang har som mål att man med hjälp av dem ska kunna dra logiska 

slutsatser om matematiska idéer och samband och kunna formulera generaliseringar.  

(Taflin, 2007, s.110). 
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2 Material och metod 
Den fenomenografiska ansatsen utvecklades av pedagogikforskaren Ference Marton på 

sjuttiotalet på Göteborgs universitet (Nationalencyklopedin 2019a). Forskningsansatsen 

kommer att bidra till att kategorisera och analysera lärarsvaren. Fenomenografi har valts på 

grund av att den passar uppsatsens undersökning av undervisning. Genom att använda 

fenomenografi synliggörs flera aspekter av inlärning och undervisning. Thurén skriver att det 

är viktigt att välja förklaring med omsorg och att man utforskar olika förklaringsmöjligheter 

(2007, s. 67). Detta tolkas även in i valet av ansats därför att det är av ytterst relevans för 

uppsatsen att ansatsen bidrar till en bredare förståelse för det som undersöks.  

 

Det insamlade materialet kategoriseras in under frågeställningen som bygger på den 

fenomenografiska ansatsen.  Frågorna kategoriseras därefter in under lärandeobjektet och 

lärandeakt, se tabell 1. Lärandeobjekt syftar till att utifrån lärarsvaren besvara frågan om 

betydelsen av begreppen rimlighet och rimlighetsbedömning i undervisningen det vill säga 

det som eleven förväntas lära sig. Den andra huvudkategorin är lärandeakten som syftar till 

den undervisning som kan härledas till att underbygga elevers kunskaper om rimlighet och 

rimlighetsbedömning. Marton och Booth (2000) skriver att det är av betydelse att utforska och 

analysera koppling mellan lärarens sätt att konstruera ett ämnesinnehåll och elevers 

kunskapsinhämtning.  Genom att använda den fenomenografiska ansatsen för att identifiera, 

formulera och hantera forskningsfrågor kan vi besvara frågeställningen (Booth och Marton, 

2000).  

 

Uppsatsen utforskar således lärarnas undervisning om rimlighet. Lärandeakten bör ha delar 

som kan härledas till studiens teoretiker McIntosh (2008) och Karlsson och Kilborn (2008) 

och Kilpatrick m.fl (2001). Lärarna kan anta att undervisningen som underbygger elevens 

kunskaper om rimlighet och rimlighetsbedömning kan variera innehållsmässigt och skilja sig 

från det barnet lär sig (Marton och Booth, 2000). Med det menas att undervisningen kan ha ett 

annat innehåll än specifik om rimlighet och rimlighetsbedömning, exempelvis medelvärde. 

Lärandeakten kan vara en lektion om medelvärde som således bygger upp elevens kunskaper 

om lärandeobjektet, rimlighetsbedömning. 
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Tabell 1. Tabell 1 visar korrelationen mellan forskningsansatsen fenomenografi och studiens 

ämnesdidaktik. Tabellen är hämtad från mitt andra arbete Självständigt arbete 

1(Åberg 2019). 

 

 

 Fenomenografisk syn 

på vad läraren ser som 

rimligt & 

rimlighetsbedömning: 

Direkt objekt för lärandet 

 

VAD? 

 

Fenomenografisk syn på hur 

lärare anser att rimlighet lärs 

ut: 

 Akten -> Indirekt objekt: 

den typ av förmåga som 

ämnas att läras ut 

HUR? 

 

VAD? 

Ämnesdidaktiska frågan vad 

som ska undervisas? 

 

 

        Rimlighet & 

Rimlighetsbedömning 

 

HUR? 

Ämnesdidaktiska frågan hur 

man undervisar? 

 

 Hur undervisar man om 

rimlighet? Vilka akter 

förväntas underbygga 

elevers kunskaper om 

rimlighetsbedömning?  

 

 

 

 Datainsamling 

Empirin till uppsatsen har samlats in genom intervjuer av grundskolelärare från 

Stockholmsområdet. Fyra av lärarna har kontaktas genom ett möte som hölls under min VFU 

(Verksamhetsförlagd utbildning).  Ytterligare en lärare kontaktade mig efter att jag la upp ett 

inlägg på Facebook (Nationalencyklopedin 2019) i gruppen Mitt lilla klassrum på nätet (se 

bilaga 2). Den sjätte läraren har kontaktas av mig personligen med hjälp av deras rektor som 

kontaktades i första hand.  

2.1.1 Databearbetning 

Den insamlade empirin har kategoriserats in under olika avsnitt och underkategorier som 

begrepp, undervisning, planering, svårigheter, progression, förmåga och färdighet.  Sedan har 

de kategorier som svarar på frågeställningen analyserats under resultatdelen och därefter 

komprimerats. Svaren har ibland redogjorts i en ”klippt version” därför att svaren har varit för 

långa, de utklippta delarna har redogjorts i citatform under bilaga 3. Andra citat som redogörs 

i bilagan är de svar som specifikt nämns i analysen men är överflödiga eftersom det utvalda 
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svaret är mer relevant. För att kunna veta vilka delar som är relevanta för undersökningen 

fokuserades analysen på McIntoshs (2008) strategier och delstrategier som utgör de 

lärandeakter som underbygger förståelsen för lärandeobjektet rimlighetsbedömning.  

 

Studiens empiri har analyserats avsnitt för avsnitt och sedan sammanställts under avsnitt 3.5 

Sammanfattande slutsatser. Analysen skrevs ut och färgkodades för att se till att de viktigaste 

delarna kom med i sammanställningen som redovisar utifrån majoritetsaspekten och har en 

övergripande förhållning till resultatet. Jag har även valt att redogöra för antalet lärare som är 

inräknade i ett visst svar i parentesform, exempelvis 6 av 6 lärare har deltagit i undersökning 

(6/6).  

 

2.1.2 Genomförande  

Intervjuerna har genomförts på lärarnas arbetsplatser efter önskemål och intervjuerna har tagit 

mellan tjugofem till trettio minuter per person. Lärarna har fått information om ämnet för 

intervjun två – tre veckor innan själva genomförandet med undantag för informanten Eva. 

Delvis på grund av planeringen men även som ett resultat av lärarnas hektiska schema som 

ständigt förändras och där min uppsats blir en lågprioriteringsfråga när annat dyker upp.  

Intervjufrågorna var väldigt enkla i sin form dock krävde de en viss reflektion där av att 

intervjupersonerna informerades om frågeställningen i god tid innan intervjun. 

Frågeställningen består av öppna frågor där intervjuaren deltar i dialogen och ger input men 

oftast bara försäkrar informanten om att intervjun går bra. Ibland har intervjuaren fått öppna 

upp samtalet genom att bistå med delar av McIntosh (2008) teori för att hjälpa 

intervjupersonen vidare i sitt resonerande. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) skriver att 

en fördel med att utföra kvalitativa intervjuer är just intervjuarens frihet att anpassa frågorna 

under intervjun (s. 38). 

2.1.3 Videoinspelade intervjuer  

Intervjuerna har spelats in för att få en så heltäckande transkribering som möjligt. Innan 

intervjuerna har påbörjats tillfrågades lärarna om de kan tänka sig att bli filmade under 

intervjun?  Det har varit viktigt för mig att kunna transkribera utifrån videoinspelningar 

eftersom lärarna ibland använder sig av kroppsspråk under samtalet. Jag som transkriberare 

kan tolka exempelvis rörelser som en del av dialogen och få kompletta svar. Inspelningarna 

har raderats efter transkriberingen har genomförts. 
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 Etiska aspekter 

Lärarna i studien har kontaktas i syfte om att erhålla information som kommer att användas i 

en uppsats. Informanterna är myndiga och godkänner sitt deltagande genom att aktivt delta i 

intervjuerna. Lärarna har huvudsakligen informerats om att deras deltagande är anonymt och 

att inspelningar av intervjuerna endast kommer att användas till transkriberingar och sedan 

raderas.  

Lärarna har innan intervjutillfället fått veta att deras deltagande är anonymt och att inga namn 

på personer eller arbetsplatser kommer att tillskrivas. Annat som har lyfts under samtalen med 

lärarna är att studien ämnar att lyfta frågor om undervisningen och dess innehåll och att all 

information kommer att hanteras respektfullt och inte vinklas till förmån för studien. 

Vetenskapsrådet (2002) anger att ärlighet är viktigt när man forskar och att innehållet bör 

redogöras på ett rättvist, objektivt och fullständigt sätt. Rådet anser även att författaren bör i 

sitt ställningstagande vara respektfull mot kollegor och forskningsdeltagare (2002).  

 

 

2.2.1 Reliabilitet 

Undersökningen följer de direktiv som gäller för en intervjustudie och har genomförts av ett 

urval av lärare med olika bakgrund, ålder och yrkeserfarenhet. De har sökts upp på olika sätt 

och andra har haft möjlighet att ansluta sig till undersökningen. Thurén skriver att det är 

viktigt att man utför studien med tillförlitliga metoder (2007, s. 27). Studien är av 

kvalitativkaraktär där jag som författare och intervjuare gör mitt yttersta för att inte påverka 

resultaten. Genom att bland annat spela in intervjuerna med min smartphone så att så lite som 

möjligt lämnas åt tolkning. Även forskningsansats, val av metod och forskning har valts ut för 

att reliabiliteten ska vara så hög som möjligt. Dock gäller det endast för denna uppsats och 

behöver nödvändigtvis inte gälla för en annan typ av undersökning.  

 

Uppsatsens reliabilitet är hög eftersom jag har gjort mitt yttersta för att följa de föreskrifter 

som gäller för forskning och utgått ifrån Vetenskapsrådet (2002). Tillförlitlighet eller 

reliabilitet syftar till att ”säkerställa forskningens kvalitet, vilket avspeglas i design, metod, analys 

och utnyttjande av resurser” (Vetenskapsrådet 2002). När jag valde forskningsansatsen 

fenomenografi ansåg jag att den var bäst lämpad eftersom den är utformad för att genomföra 

studier med fokus på lärarande och undervisning. Det har dock visat sig att den insamlade 
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empirin var för omfattande vilket medförde att empirin även har genomgått en innehållslig 

process och analys. Detta för att försäkra mig om att empirin redogörs på ett tillförlitligt sätt. 

Jag har även valt att redogöra för delar av lärarsvaren i en bilaga för att inte utesluta för 

mycket av empirin från studien (se bilaga tre). 

 

2.2.2 Generaliseringsbarhet 

Generaliseringsbarheten för studien är svår att bedöma på grund av att den bygger på lärares 

kunskaper. Det kritiska med att påstå att det går att generalisera är att resultatet kan bli 

annorlunda beroende av lärarnas bakgrund och inte minst utbildning. Min bedömning att 

resultatet är generaliseringsbar är att det finns för lite forskning och att undervisningen om 

rimlighetsbedömning i grundskolan saknar vetenskaplig grund.  
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3 Resultat/Analys 
Avsnittet börjar med en kort presentation av informanterna sedan följer resultatet. Under 

följande avsnitt kommer resultatet att redogöras med tillhörande analys och sammanfattande 

slutsatser. Avslutningsvis sammanställs analysen under punkt 3.5 Sammanfattning resultat 

och analys.    

 Presentation av deltagare 

Informanterna i min studie är verksamma inom skolans lägre årskullar och är även behöriga 

lärare mot de yngre åldrarna. Samtliga förutom Evelina som har behörighet i 4-6 och särskild 

behörighet i ämnena matematik, svenska, SO och engelska i årskurs tre. Nedan presenteras 

lärarna under fingerade namn, deras aktuella titel, utbildning och arbetslivserfarenhet.  

Mercedes är klasslärare i en årskurs etta, hon är behörig mot årskullarna 1-7 i ämnena SO och 

svenska som hon har erhållit på Stockholms Universitet. Mercedes har varit yrkesverksam i 

18 år. 

 Frida är klasslärare i årskurs tre, hon är utbildad grundskolelärare mot förskoleklass och 

årskurserna 1-3; Linneuniversitet. Frida har undervisat i sex år. 

 Isabel arbetar som klasslärare i en årskurs etta och är utbildad grundskollärare mot 

förskoleklass och årskurserna ett till tre, Stockholms Universitet. Hon har undervisat i två år 

 Edna är speciallärare mot årskurserna ett till tre.  Hon har läst speciallärarprogrammet med 

inriktning mot utvecklingsstörning. Edna har arbetat ett år med elever i behov av särskilt stöd 

i matematik och svenska. 

Evelina är klasslärare mot årskurserna 4-6, hon har särskildbehörighet i årskurs 3 i ämnena 

matematik, svenska, SO och engelska som hon har erhållit efter 4,5 års utbildning på 

Stockholms Universitet. Evelina har varit yrkesverksam i två år. 

Eva är klasslära för en årskurs etta. Hon har läst grundlärarutbildningen mot förskoleklass och 

årskurserna 1-3 med interkulturellinriktning på Södertörns högskola. Eva är inne på sitt fjärde 

år och har arbetat i tre och ett halvt år.  
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 Vad är rimlighetsbedömning och vad innefattas av 

begreppet rimlighetsbedömning? 

 I detta avsnitt redogörs begreppet rimlighet och rimlighetsbedömning ur ett lärarperspektiv 

under två rubriker där den första undersöker begreppets betydelse. Den andra rubriken 

undersöker begreppet rimlighetsbedömning som förmåga och färdighet, rubrikerna utgår ifrån 

ett lärarperspektiv. Utifrån McIntosh (2008) sammanfattas begreppet rimlighetsbedömning 

som ett ämnesområde inom matematiken som innefattar kunskaper som att avrunda, 

överslagsräkning och antagande utifrån logisk resonemang. Förmågan att göra en 

rimlighetsbedömning är underbyggt av delstrategierna referens, subitisering, dela in, dela upp 

och medelvärde samt beräkningsstrategier, se tabell 3 och 4.   

 

3.2.1 Begreppet rimlighetsbedömning 

Undersökningens utgångspunkt är McIntoshs (2008) tolkning av begreppet 

rimlighetshetsbedömning som ett ämnesområde i matematik. Det finns tre huvudstrategier för 

att uppskatta mått, antal och beräkningsresultat.  Under intervjuerna berättar lärarna om sin 

syn på rimlighetsbedömning och vad begreppet innebär. Evelina svarar att det handlar om att 

kontrollräkna sina svar som stämmer överens med McIntoshs (2008) tredje strategi 

Uppskattning av beräkningsresultat.  

”rimlighetsbedömning är ett sätt att kontrollräkna sina svar. Att svaret ska vara möjligt. 

Att det ska funka; - Kan man säga så?” (Evelina). 

 

Mercedes svarar även hon att det handlar om en av McIntoshs strategi men först och främst 

om delstrategin referens. Delstrategin syftar till erfarenheter som vi kan användas som 

referenser vid framtida antaganden. Mercedes förklarar att eleverna först och främst behöver 

lära sig grundläggande talluppfattning och måttenheter och att göra enkla jämförelser.  

McIntosh (2008) upplyser om att vikten för ett kilo mjöl är en personlig referens som de flesta 

av oss känner till. Personliga referenser kan handla om tid, måttenheter som area, längd, vikt 

och volym. Andra referenser kan vara temperatur, pengar, valuta och mycket annat där 

uppskattningar ingår i vår vardag (2008, s.53). För att kunna göra uppskattningar behöver 

eleven bekanta sig med att det finns olika måttenheter. Måttenheternas användning kan sedan 

generalisera utifrån erfarenheter. 

”att svaret måste vara så i närheten av rätt att det skulle kunna vara rätt. […] kan 

jämföra med referensramar och kunskaper som man redan har för att göra en 

bedömning.” (Mercedes). 
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Samtliga lärare kopplar betydelsen av rimlighetsbedömning till en analytiskförmåga som kan 

kopplas till McIntosh (2008) tredje strategi. Strategin innebär delvis att man utvecklar det 

egna matematiska tänkandet. Rimlighetsbedömning har många dimensioner som är svåra att 

fånga där en lösning för en uppgift inte nödvändigtvis är generaliseringsbar. Lösningar är inte 

generella inom rimlighetsbedömning och är situationsberoende. Rimlighetsbedömning är 

underbyggt av exempelvis resonemang, referensramar och logik.  

 

3.2.2 Rimlighetsbedömning som en förmåga och färdighet 

Rimlighetsbedömning är en förmåga som är mångfacetterad och informanterna är överens om 

att elever behöver träna upp förmågan genom olika aktiviteter. Evelina svarar att hon främst 

kopplar den till att avrunda tal men även att kontrollräkna sina svar även om detta är en mer 

avancerad kunskap.  

”Att kunna rimlighetsbedöma sina svar tänker jag handlar om att de först räknar och 

sedan stannar upp efteråt och funderar på om svaret de fått fram är rimligt. […]För mig 

hänger det samman med en förmåga att avrunda tal. Det kan vara svårt för elever, 
särskilt i yngre åldrar, att rimlighetsbedöma tal som till exempel 143+37 = 389. Kan de 

avrunda 143 till 140 och 37 till 40 så kan de lättare se att 140+40 orimligt kan bli över 

350.” (Evelina). 

  

Även Mercedes anser att denna färdighet visar sig genom elevers kunskaper i att avrunda tal 

och på så sätt bedöma svarets rimlighet. Lärarna förklarar att eleverna ibland kan tappa bort 

sig i uträkningar och att det är behjälpligt att stanna upp och kontrollera genom att avrunda 

eller göra en överslagsräkning. McIntosh förklarar att rimlighetsbedömningar förenklar 

hanterandet av tal vid huvudräkning (2008). Författaren anser det är en viktig del av elevens 

utveckling av känsla för talen (2008, s.55). 

”Förståelsen för vad det är man räknar: som när man gick på högstadiet och använde 
uppställning då kunde någon subtrahera 301-299= och få ett helt orimligt svar. Då har 

man inte ens förstått uppgiften. Man har tappat bort sig i uträkningen. Subtraktionen 

301-299= är egentligen inte svårt!” (Mercedes). 

 

Mercedes anser att en del av förmågan rimlighetsbedömning är att kunna göra enkla 

jämförelser och att eleverna oftast inte har förmågan ”med sig”. Läraren menar att det är en 

förmåga som eleverna förvärvar på skolan och poängterar även att det i årskurs ett inte blir 

helt orimliga svar. 
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 ”Om man kan göra enkla jämförelser[…] kan det vara dubbelt så många som det här? 

[…] De kan se längre, de kan göra andra jämförelser, de kan tänka längre i 

talområdet… rimlighet är en färdighet som är svår att visa när man jobbar inom 

talområdet upp till tio. [...] Några har det med sig och jag kan se det men det är svårt att 
definiera. Men det vanligaste är ändå att de flesta inte har det även fast inom det 

talområde som vi är så är de väl ganska rimliga i sina svar och sitt bedömande.” 

(Mercedes). 

 

 Eva lyfter att förmågan kännetecknas av att kunna göra jämförelser och exemplifierar med 

elevers förståelse av tid. Eva svarar även på hur man skulle kunna bedöma elevens kunskaper 

i rimlighetsbedömning. Detta stämmer överens med McIntoshs delstrategi referenser som 

härleds till erfarenheter som är användbara som referenspunkter i ett antagande. McIntosh 

(2008) delstrategi syftar till att bygga upp referenspunkter som att veta hur mycket tid det tar 

att gå hem. När eleven vid ett senare tillfälle ska gå till en vän som bor inom samma avstånd 

kan hen göra ett antagande som bygger på kunskap och således inte är en vild gissning utan 

en rimlighetsbedömning. Nedan följer Evas svar. 

 

”Som med klockan. Kan de inse att det inte är rimligt att det tar tre timmar att gå hem? 

Om man lär dem ordet och ställer frågorna på det sättet. Så skulle man kunna testa dem 

på det och se om de ger ett rimligt svar.”(Eva). 

 

Samtliga lärare anser att detta är en förmåga som byggs upp genom undervisning och att 

kunskapen inte är något som man automatiskt har. Evelina berättar även att de behöver träna 

förmågan. McIntosh (2008) klargör att vi dagligen gör antaganden som inkorrekt benämns 

gissningar. Detta är enligt författaren felaktigt eftersom det handlar om en 

rimlighetsbedömning som görs med utgångspunkten i våra erfarenhet. 

 ”Eleverna behöver tränas i att rimlighetsbedöma sina svar. Det är ingenting de kan 

automatiskt utan någonting de behöver få hjälp med att träna upp.” (Evelina). 

 

Evelina anser att eleverna behöver få träna upp förmågan i samband med annan 

matematikundervisning. Hon berättar att de behöver kontrollräkna sina svar genom 

exempelvis överslagsräkning. Hon anser att de som behärskar att göra en 

rimlighetsbedömning i bästa fall redan har idé om vad svaret kan bli, se citat nummer ett i 

bilaga 3. Isabel anser att rimlighetsbedömning en förmåga som utvecklas genom hela livet 

och är en pågående process som drivs av individens nyfikenhet, intresse och vilja att lära. 



26 

 

 ”Något som man skapar genom erfarenheter och är ett pågående process genom hela 

livet. Som är beroende av elevens nyfikenhet, intresse och vilja att lära.” (Isabel). 

 

3.2.3 Sammanfattande slutsatser 

Lärarsvaren visar att lärarna svarar olika på begreppets innebörd förutom på punkten logiskt 

resonemang där de anger att eleven utifrån svaret ska kunna göra en bedömning om svarets 

rimlighet. Fem av sex lärare kopplade även begreppets innebörd till McIntoshs (2008) 

delstrategi referens. Den sjätte läraren svarade inte på frågan utan lyfte hur man kan få 

eleverna att reflektera över sitt svars rimlighet, svaret har kategoriserats under logiskt 

resonemang. En av lärarna kopplade även rimlighetsbedömning till att kontrollräkna sina svar 

genom överslagsräkning. Lärarsvaren av begreppets innebörd kan sammanfattas som 

delstrategin referens och en del av den tredje strategin beräkning av resultatet, att 

kontrollräkna sina svar genom avrundning samt logiskresonemang som inte är en av 

strategierna. 

  

Studiedeltagarna anser att rimlighetsbedömning är en förmåga som eleverna behöver 

undervisning i och som de inte per automatik behärskar. Samtliga lärare anger att eleverna 

behöver träna upp förmågan i samband med annan matematikundervisning. En av lärarna 

(Evelina) anser även att det finns nivåskillnader där att kontrollräkna med inverser benämns 

som avancerad kunskap. En av lärarna (Isabel) anger att rimlighetsbedömning är en förmåga 

och pågående livsprocess där elevens intresse, nyfikenhet och vilja att lära är avgörande. En 

viktig aspekt av rimlighetsbedömning är att kunna göra enkla jämförelser anser två av 

deltagarna. Lärarna anger att förmågan kännetecknas av att eleven drar rimliga slutsatser. 

Lärarna anger att förmågan innebär att eleven behärskar att avrunda tal (6/6), jämförelser 

(6/6), överslagsräkning (1/6) och rimliga slutsatser (6/6). 

 

Analysen visar att de deltagande lärarna saknar grundläggande kunskaper av innebörden av 

ämnesområdet rimlighetsbedömning. Under avsnitten 3.3 Hur implementeras rimlighet och 

rimlighetsbedömning i undervisningen och 3.4 Rimlighetsbedömning som progression 

redogörs andra delar av empirin där det i analysen urskiljs kvalitéer i undervisningen som 

ingår i McIntosh (2008) teoretiska skrivningar. Analysen visar således att lärarsvaren antyder 

att lärarna inte har teoretiska kunskaper om begreppet utan reella kunskaper som skulle 

gynnas av att systematiseras för att ge lärarna bättre förutsättningar.  
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 Hur implementeras rimlighet- och 

rimlighetsbedömning i undervisningen?  

Avsnittet behandlar lärarnas planering- och genomförande av undervisningen om 

rimlighetsbedömning och de läromedel som tillämpas inom ämnesområdet. Detta kapitel 

besvarar den andra frågeställningen om planering, undervisning och läromedel i 

rimlighetsbedömning utifrån den insamlade empirin från intervjuerna med de deltaganden 

lärarna. 

 

 

3.3.1 Att planera och genomföra undervisning om 

rimlighetsbedömning 

Två av sex lärare beskriver ett arbetsintegrerat arbete inom rimlighetsbedömning. Frida 

förklarar att hon samtalar kring begreppet i rimlighet inom NO när eleverna ska ställa en 

hypotes men även i det sociala samspelet mellan eleverna.  Även Eva återger att hon arbetar 

ämnesintegrerat kring begreppet inom bland annat bild. Mercedes beskriver ett arbete med att 

befästa grundläggande referensramar där undervisningen utgår ifrån djur, föremål och samtal 

kring fakta. Lärarna är enstämmiga i att rimlighetsbedömning undervisas inom de andra 

matematikområdena. De var även överens om att de inte hade undervisat om det som ett 

separat ämnesinnehåll. Evelinas och Evas svar finns under bilaga 3, citat nummer fyra och 

fem. McIntosh poängterar att undervisningen exempelvis kan utgå från jämförelser av 

mängder och storheter (2008). McIntosh anser även att rimlighet och rimlighetsbedömning 

bör ingå i den dagliga undervisningen (2008). Författaren skriver även att det är viktigt att 

eleverna bekantar sig med tydliga strategier för att synliggöra att en rimlighetsbedömning 

bygger på logiskt tänkande (2008). 

”Aldrig att jag har haft ett helt arbetsområde som bara handlat om rimlighet. Men ju 
äldre de blir ju mer blir det ju att man pratar om det och att dem och att man vill att de 

själva ska tänka igenom. Tänka efter och kolla sina svar och tänka till ett varv innan 

man skriver ner sina svar och bara skriver någonting” (Mercedes). 

 

Frida förklarar att hon har det som en del av den dagliga matematikundervisningen i form av 

problemlösning. McIntosh anser att rimlighetsbedömning bör ingå i den dagliga undervisningen 

och ger konkreta förslag på hur detta kan göras (2008). Frida förklarar under intervjun att det 

är i form av problemlösning där eleverna får reflektera krig svarets rimlighet. 
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 Problemlösning utgör en del av teoriramen för undersökningen i form av matematisk 

modellering. Undervisning i matematisk modellering mot de yngre åldrarna behandlar 

principiellt matematiken i problemlösning och hur dessa matematiska modeller används. 

Karlsson och Kilborn skriver att undervisning i problemlösning förutsätter att eleverna har rätt 

förkunskaper eller förmår att förstå de modeller som kommer användas (2015). Författarna 

tydliggör vikten av att innehållet är elevnära och såldes bidra till elevens förståelse för 

uppgiften och problemet (2015).   

 ”Man planerar in det som en del i den lektionen eller genomgången. Det är lite som 

problemlösning, i trean kopplar jag det främst till problemlösning.” (Frida). 

 

Edna svarar att det ingår i undervisningen om grundläggande aritmetik där hon bland annat 

förbereder uppgifter med flervalsalternativ. McIntosh skriver att undervisningen kan grunda 

sig i exempelvis placeringen av ett tal i tallinjen där det finns flera svarsmöjligheter, denna 

övning kan direkt kopplas till aritmetik (2008, s.58-59). 

”Jag arbetar oftast inte med rimlighet som ett enskilt område. Jag arbetar med elever i 

behov av särskilt stöd i bland annat matematik på lågstadiet ligger fokus på 

förberedande och grundläggande aritmetik/taluppfattning. Rimlighet inkluderas i detta 

arbete. Jag planerar för och förbereder uppgifter med flera svarsalternativ som eleven 
och jag samtalar om. Vad är rimligt och inte rimligt? Kan det verkligen bli så här..?” 

(Edna). 

 

Eva svarar även hon att det ingår i all matematikundervisning och i andra ämnen där en 

rimlighetsbedömning är relevant. Ett exempel är inom bildämnet där Eva arbetar med 

begreppet rimlighet genom frågor om exempelvis uppskattning. Är det rimligt att en myra är 

lika stor som en människa? Frågar Eva.  

”Det ingår i all matematikundervisning men även inom andra ämnen som bild eller 

svenska man kan ju blanda in det i flera ämnen. Man ser väldigt mycket i bilduppgifter. 

[...] Om man ska rita av en myra till exempel. Hur stor kan en myra vara? Är det rimligt 

att det här är verkligt. Det förklarar vad det ordet betyder tänker jag.”(Eva) 

 

Även Frida arbetar ämnesintegrerat och beskriver undervisning om rimlighet i exempelvis 

NO där eleverna får ställa en hypotes. Hon beskriver vidare begreppets användning i mer 

sociala sammanhang där eleverna får ta ställning till sin reaktion i en viss situation. 

Rimlighetsbedömningar är således inte enbart ett begränsat matematikområde utan fyller flera 

funktioner i undervisningen. Fortsättning på citatet finns att läsa som citat nummer två i 

bilaga 3.    
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 ”Dels förts rimlighet använder jag ganska ofta i andra ämnen med. Det är det här att 

jag ställer en fråga efter att vi har haft en genomgång, och ibland så ställer jag frågor 

med svar där det inte är så rimligt också. För att dem liksom ska kunna ta ställning till, 

vilket svar är mest rimligt? Vad tror ni vad skulle vara rimligast? […] Men jag kan 
använda det i all undervisning och fråga elever om det är rimligt att man exempelvis 

reagerar som man gör i en specifik situation? […] Inom matematik kan det handla om 

att uppskatta och i No kan tänket kopplas till att ställa en hypotes.” (Frida).   

 

Gemensamt för lärarsvaren är att de undervisningen om rimlighet och rimlighetsbedömning 

inte nödvändigtvis är planerad utan lyfts vid behov. Det kan handla om elevsvar, planerade- 

och oplanerade uppgifter där rimlighetsbedömning blir aktuellt. Evelina anger i intervjun att 

årskurs tre elever ofta räknar vidare och att ett viktigt arbete inom matematikundervisning är 

att påminna eleverna om att kontrollräkna sina uträkningar genom bland annat 

överslagsräkning. McIntosh anger att undervisning i rimlighetsbedömning kan handla om att 

exempelvis avrunda till närmaste tiotal eller hundratal beroende på talen i uppgiften (2008, 

s.55). En viktig aspekt av att avrunda är att lyfta de olika alternativen när man avrundar 

förklarar författaren (2008). 

”Rimlighetsarbetet utgör en del av det dagliga arbetet. Det som utmärker arbetet med 

treor är att jag får påminna dem om att kontrollera uppgifterna. Att kontrollera om 

svaret kan vara rimligt. De är vana att arbeta vidare i boken utan att reflektera över 

uppgifterna. Det kan handla om att kontrollräkna addition med subtraktion eller 
division med multiplikation. Eleverna kan genom överslagsräkning se om svaret är 

rimligt.”(Evelina). 

 

Frida poängterar vidare att det som är rimligt inom ett matematikområde inte nödvändigtvis 

går att generalisera. Hon förklarar att en elevs kunskaper inte är generella. Eva svarade även 

hon att en elevs kunskaper kan variera beroende på arbetsområde inom matematikämnet. 

McIntosh förklarar att svaren inte går att generalisera och som gäller för samtliga uppgifter 

utan att det är talen i uppgiften bestämmer hur man ska avrunda på bästa sätt (2008, s.55). 

 ”Men det skulle kunna bockas av för ett område eller under en lektion, men det är inte 

generellt. […]En uträkning säger mig inte så mycket i den frågan. Sen vid nästa lektion 

där det är inom ett helt annat område behöver eleven ta ställning till rimlighet i ett annat 

område och är det inte så att eleven kan det, eller att jag kan bocka av att hen kan det 

som efterfrågas”(Frida). 

 

Eva framhäver att elevenskunskaper är viktiga i ställningstagandet av ett svars rimlighet. Eva 

förklarar att det i trean kan handla om att eleven inte behärskar måttenheter, medan det hos 

äldre elever kan vara en bristfällig rimlighetsbedömning 



30 

 

”Om du ska fylla en hink? Kan det vara 2 cl eller 2 l? Där kan man ju se lite men det 

visar på elevers kunskaper om måttenheter och om det är rimligt. I årskurs tre kan det 

handla om att man inte kan måttenheterna men vara helt orimligt om eleverna är äldre” 

(Eva). 

 

Frida och Edna anger att undervisningen om rimlighet lämpar sig i mindre grupper om läraren 

ska ha rätt förutsättningar och kunna lyssna på elevsvarens resonemang om rimligheten. . 

McIntosh skriver även att ett arbetssätt är att diskutera elevsvaren och reflektera tillsammans 

med över resultatet (2008, s.57). Edna lyfter att det är genom samtal och diskussioner om 

rimlighet som förutsätter att en lärare behöver vara närvarande. Ednas svar finns som citat 

nummer tre i bilaga 3. 

 ”Det förutsätter att man arbetar i halvklass för att höra eleverna resonera.” (Frida)  

 

 

3.3.2 Läromedel i undervisningen om rimlighetsbedömning  

Lärarna svarar att det inte används något specifikt material i undervisningen om 

rimlighetsbedömning.  Det framkommer dock från intervjuerna att lärarna använder sig av 

specialkonstruerade frågor i problemlösning tillika specialkonstruerade uppgifter som fyller 

syftet att öppna upp samtal kring svars rimlighet. Detta överensstämmer med McIntosh som 

anser att rimlighet bör utgöra en del av den dagliga undervisningen där läraren lyfter 

rimlighetsbedömning utifrån bland annat olika frågor, tidningsartiklar, storheter och form 

(2008).  Ett typiskt svar för lärarna exemplifieras utifrån Evelina svar. 

 

”Det kan dyka upp någon sida eller en liten ruta med en uppgift där man får avrunda 

eller arbeta med överslagsräkning i matematikboken”. (Evelina). 

 

Empirin visar dock att lärarna arbetar med fler läromedel än det som lärarna själva anger. 

Frida svarar att hon försöker skapa material som lyfter rimlighetsbedömning inom varje 

matematikområde som klassen arbetar med. Det kan handla om färdiga häften, stenciler och 

frågeställningar som Frida tar fram som kompletterande material till läroboken.   

 

”Inga speciella utan jag utgår ifrån lektions innehåll och försöker utforma det utifrån det 

vi gör i matteboken. Det kan finnas som ett häfte som jag har skrivit ut eller uppgifter i 

matteboken som jag utformar undervisningen, frågorna utifrån det. Så nått speciellt 

material har jag inte.”(Frida). 
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Evelina berättar att hon kan använda sig av laborativt material i form av pengar i arbetet med 

rimlighet.  

 ”Backa och använda laborativt material, pengar för att visa eleven att det inte kan bli 

700. Med pengar kan man synliggöra talensvärde när det blir för abstrakt.” (Evelina). 

 

Eva berättar att det är viktigt för eleverna att se mått och enheter och använder kroppen för att 

synliggöra skillnader. McIntosh menar att en uppskattning endast kan göras med en välkänd 

enhet som referens (2008). Eva arbetar med utgångspunkten i en för eleven välkänd enhet, 

den egna kroppen.  

 ”Just nu arbetar vi inte med måttenheter utan med jämföranden som kort-långt: den i 
klassen som är längst ställer sig längst fram i ledet och den med kortast längst bak. 

Många behöver se vad som är långt och kort” (Eva). 

 

Mercedes och Eva använder sig av fakta för att bygga upp elevers referensramar och samtala 

kring begreppet rimlighetsbedömning. McIntosh synliggör vikten av att elever får lära sig 

bekanta sig med tanken av att ett det finns ungefärliga uträkningar inom matematiken (2008). 

 ”De är väldigt intresserade av fakta åtminstone mina […]och världens största väger så 

här mycket och världens största mussla väger så här mycket och den är så här stor! Och 

då blir det att man pratar om det: - Ja men ungefär hur stort är det? Men de har inga 

referensramar.”(Mercedes). 

 

Även Isabel svarar att detta är viktigt men lägger till att hon använder sig av elevens 

förvärvade kunskaper genom att ställa frågor med utgångspunkt i elevernas fritidsaktiviteter 

och fridsintressen. McIntosh skriver att de dagliga antaganden som vi felaktigt benämner för 

gissningar egentligen handlar om antaganden gör och härleds till de strategier som vi 

förvärvat genom erfarenhet (2008).  

 ”Anknyta uppgifter till deras vardag till exempel de som spelar fotboll kan ju relatera 
till frågor som hur lång tid tar det att springa runt fotbollsplanen? Vad är rimligast 

1minut, 9 minuter osv.. Eleverna övas på att uppskatta sträckor, omkrets och tid 

beroende på lärarens fokus i undervisningen” (Isabel). 

 

Annat som framkommer i intervjuerna är samtalet kring rimlighetsbedömning och svarens 

rimlighet som lyfts utav samtliga lärare och anses vara en kritisk del av all 

matematikundervisning.  
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3.3.3 Sammanfattande slutsatser 

Informanterna anger att rimlighetsbedömning ingår i all matematikundervisning där det kan 

handla om att ställa flervalsfrågor, problemlösning och genom att reflektera och analysera 

svar.  En av slutsatserna om undervisning i rimlighetsbedömning är att det till största del sker 

oplanerat, fem av sex lärare. Det är en av lärarna (Frida) som svarar att hon planerar moment 

som komplement till övrig matematikundervisning och matematikbok. Fridas svar är att det är 

lite som problemlösning vad detta innebär framkommer dock inte i intervjun. Hon planerar 

exempelvis frågeställningar med inkorrekta svar som ibland är planerade och andra gånger 

bara felskrivningar. Det är fyra av sex lärare som återberättar om detta moment i 

undervisningen där lärarna tar vara på de tillfällen som ges för att arbeta med 

rimlighetsbedömning.  

 

Den huvudsakliga undervisningen sker spontant och i samband med svårigheter inom andra 

ämnesområden i matematiken. Vid dessa tillfällen kan man påstå att rimlighetsbedömning är 

en matematisk modell för behandling av felaktiga svar som granskas utifrån avrundningar, 

överslag och uppskattningar. Analysen visar även att det i arbetet med problemlösning finns 

två utgångspunkter i användningen av rimlighetsbedömning. Två funktioner där den första är 

att bedöma vilken matematisk modell som är lämpligast att användas utifrån referenser som 

underbyggs av antaganden om vad svaret kan bli. Den andra funktionen är att bedöma svarets 

rimlighet genom avrundningar, överslag och uppskattningar. 

 

Resultatet av analysen visar även att tre av lärarna arbetar ämnesintegrerat för att befästa 

begreppet rimlighet som härleds till rimlighetsbedömning. Där exempelvis Frida kopplar 

samtal kring rimlighet till undervisningen i NO och att ställa en hypotes. Vad är rimligast? 

frågar Frida. 

 

Fem av sex lärare svarade att de inte har något särskilt läromedel i undervisningen om 

rimlighetsbedömning. Det framkommer dock i analysen av empirin att lärarna använder sig 

av olika läromedel som läroböcker (6/6), fakta (3/6), bild (1/6), sagor (1/6), reflekterande 

samtal (6/6) och laborativt material (4/6), se tabell 2. Tabell två redogör för de läromedel som 

lärarna använder sig av i undervisningen om rimlighetsbedömning. Tabellen kommer åter 

under sammanfattning av resultatet som tabell 5. 
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Tabell 2. Läromedel i undervisningen 

 Läroböcker: 

uppgifter i 

matematikboken 

Fakta Bild Sagor Reflekterande samtal 

inom matematik om 

rimlighetsbedömning 

Laborativt 

material 

Isabel  X X   X X 

Eva  X X X X X X 

Evelina  X    X X 

Edna  X    X  

Frida  X    X  

Mercedes X X   X X 

 

 

 Progression inom rimlighetsbedömning 

Undersökningen var från början tänkt att undersöka förskoleklassen och årskurserna 1-3 dock 

upptäcktes det senare att deltagande informanter undervisar i årskurs ett eller årskurs tre med 

undantag för Edna som är speciallärare och undervisar ålders- och ämnesöverskridande. De 

årskurser som kommer att redogöras i undersökningen är årskurs ett och tre av den enkla 

anledningen att informanterna inte nämner förskoleklassen eller årskurs två. Detta kommer att 

lyftas senare under diskussionen under ämnesdidaktiska implikationer. Från intervjuerna 

kunde olika förhållningssätt urskiljas som visar på specifika skillnader i undervisningen i de 

olika årskurserna.  

”Grundtanken är den samma men nivån skiljer eftersom uppgifterna bygger på det som 

vi arbetar med så är det säkert skillnad i hur jag undervisar i det. Men grundtanken är 

den samma. Det är svårt att tänka tillbaks på vad man gjorde i de andra årskurserna. I 
årskurs ett är det svårt att arbeta på samma sätt som i trean då de saknar referensramar.” 

(Frida). 

 

3.4.1 Årskurs 1 

De deltagande lärarna för årskurs ett Mercedes, Eva och Isabel svarar att i inledningen av 

intervjun de inte arbetar med rimlighetsbedömning i årskurs ett. Anledningen är att eleverna 

anses sakna kunskaper för att göra ett antagande. Deltagarna i studien (4/6) anser att elever i 

årskurs ett inte har de förkunskaper som behövs för att göra ett antagande eller 

rimlighetsbedömning. Det framkommer dock i intervjuerna att det förekommer undervisning 



34 

 

som är grundläggande i arbetet med rimlighetsbedömning. De deltagande årskurs-ett-lärarna 

arbetar med konkreta strategier för att ge eleverna förkunskaperna genom den dagliga 

matematikundervisningen. Mercedes svarar att eleverna i ettan arbetar inom ett talområde där 

de inte skulle kunna svara helt orimliga svar.  

”I ettan, nu på hösten är vi på ett så lågt talområde att vi inte jobbar supermycket med 

rimlighetsbedömningar. När de blir äldre sen är det som om du har 46+46 det kan inte 

bli femhundra. Du måste tänka att 46 är ungefär 50 och 46 är ungefär 50, det kan inte 

bli 500. Hur mycket ungefär skulle det kunna bli?” (Mercedes). 

 

Mercedes svarar även att svaren hos de äldre barnen kan vara orimliga och att man får stanna 

upp och fråga dem. Hur mycket skulle det kunna bli? McIntosh skriver att arbetet med 

rimlighetsbedömning handlar om att utveckla elevens tänkande och omdömet i matematiken 

och inte om att endast lära dem generella regler (2008).  Lärarexemplet kan härledas till ett 

lägre talområde där 4+4 kan inte bli 100 för 4 är nästan 5 och 5 + 5 blir tio.  

 Mercedes anser att det i ettans undervisning är viktigt att bygga upp elevernas referensramar. 

Hon svarar även att lärarna lägger grunden för eleverna. Läraren beskriver nedan även att 

elevsvaren i ettan inte blir helt orimliga därför att eleverna arbetar inom talområde 1-10 där 

elevsvaren kan bli fel men inte orimliga, se citat nummer 6 i bilaga 3. 

 

Något som särskiljer årskurs-ett-lärarna är deras arbete med fakta i arbetet med vikt, hastighet 

och uppskattning. Lärarna använder sig av elevernas nyfikenhet för att jämföra och visa 

enheter som vikt, volym och hastighet. McIntosh skriver att undervisningen kan utgå ifrån 

bland annat jämförelser av mängder (2008). Författaren anser att arbetet med 

rimlighetsbedömningar bör ingå i den dagliga undervisningen (2008). Undervisningen bör 

anpassas efter elevens förmåga att förstå och klara av att göra enkla jämförelser av föremåls 

storlekar (2008).  

  ”Mina elever är mycket intresserade av fakta och vi pratar mycket om snabba djur och 
hur långt något är och hur stort något är, hur snabbt man kan springa och då ser jag 

vissa elever som verkligen har förståelse, de har någon referensram att utgå ifrån.” 

(Mercedes). 

 

Lärarna undervisar med kroppen som utgångpunkt för att göra enkla jämförelser och sortera 

från störst till minst som fyller samma funktion som en tallinje. Eva berättar även hur arbete 

med rimlighetsbedömning kan gå till i årskurs ett. Hon menar att man inte nödvändigtvis lyfter 
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att man arbetar med rimlighetsbedömning utan ställer frågor under arbetets gång. Hon anger att 

många elever behöver att man konkretiserar undervisningen.   

 ”Jag har inte gjort det jättemycket eftersom det är en etta, förra året hade jag också en 

etta. När man räknar ut en uppgift och så får de fram ett svar och så frågar man är det 
rimligt att det kan bli?… Ibland så i ettan så räknar dem ju subtraktion och så räknar 

dem addition i alla fall. Om det är 4-3 så skriver de 7. Då säger jag: - Men om man har 

4 och tar bort tre, är det rimligt att det blir sju? Nej, det funkar ju inte. Att man jobbar 
på det sättet men man säger inte till eleverna att man jobbar med rimlighetsbedömning. 

Man pratar om det medan de jobbar, när det blir sju när de ska ta bort tre från fyra. 

Ibland gissar de bara att det är addition och så frågar man: - Men om du ska ta bort kan 

det bli sju?”(Eva). 

 

Eva berättar att de i undervisningen inte arbetar med måttenheter utan med jämförelser som 

kort och långt där eleverna får utgå ifrån den egna längden i relation till klasskompisarnas längd. 

Eva menar att de behöver se vad som menas med kort och lång.   

 ”Just nu arbetar vi inte med måttenheter utan med jämföranden som kort-långt. Den i 

klassen som är längst ställer sig längst fram i ledet och den med kortast längst bak. 

Många behöver se vad som är långt och kort”(Eva). 

 

Isabel anser att referenser är viktiga i arbetet med rimlighetsbedömning och att grundläggande 

matematikkunskaper sorteras under referenser. Läraren poängterar att all undervisning i etta 

går ut på att ge eleverna rätt förutsättningar inom matematiken. Hon berättar att klassen 

arbetar med att befästa hur man ritar en tärningsfemma för att synliggöra nivån på den 

undervisning som bedrivs i årskurs ett. Men fyller ut med att det även görs i årskurs tre där 

det istället kan handla om att gruppera ett antal fem i staket femma. McIntosh förklarar att 

vuxna på en blinkning kan uppfatta en mängd på sju och att vuxna strategiskt grupperar i ett 

bildmönster (2008). Genom att arbeta med att antalsbilder som läraren anger utvecklar elever 

subitiserings förmågan.  

 ”Jag tänker att ettans undervisning bygger upp grundläggande kunskaper i matematik 
som i sig är referenser. Så gott som all matematikundervisning i ettan handlar om att ge 

eleverna grundläggande kunskaper. Vi arbetar med att befästa hur man ritar prickar i en 

tärningsfemma. I för sig arbetar man i trean med staketfemma… först med fingrar, sen 

med bilder osv..” (Isabel) 

 

Isabel förklarar att man kan använda vardagsnära problemformuleringar och förankra arbetet i 

sådant som är bekant för eleverna. Hon formulerar flervalsfrågor och kan använda samma 

uppgift för att uppskatta andra enheter utifrån samma uppgift. 
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”Anknyta uppgifter till deras vardag till exempel de som spelar fotboll kan ju relatera 

till frågor som hur lång tid tar det att springa runt fotbollsplanen? Vad är rimligast 

1minut, 9 minuter osv.. Eleverna övas på att uppskatta sträckor, omkrets och tid 

beroende på lärarens fokus i undervisningen” (Isabel). 

 

3.4.2 Årskurs 3 

Mercedes, Eva, Frida och Isabel utrycker att elever i årskurs tre har helt andra förutsättningar i 

arbete med rimlighetsbedömning. De kopplar arbetet med rimlighetsbedömning i årskurs tre 

till frågeställningar inom problemlösning. Mercedes och Frida förklara att det sker en 

progression i hela ämnet och att undervisningsområdena i matematikundervisningen skiljer 

sig i ettan och trean. Nedan följer Mercedes svar medan Fridas svar finns att läsas i början av 

Progression inom rimlighetsbedömning, punkt 3.4.  

 ”Det är ju en progression i ämnet: det är ett helt annat talområde, de kan enheter på ett 
helt annat sätt. Man har helt andra förväntningar på dem och deras kunskaper.” 

(Mercedes) 

 

Undervisningen av rimlighetsbedömning anses vara synonymt med problemlösning för Frida, 

Mercedes och Isabel. Fortsättning på Mercedes svar finns att läsa i bilaga 3, citat nummer 7. 

”I trean? Jag tänker mycket problemlösning för i problemlösning då är det ju.. om man 

får en blick för problemet då kan man åtminstone se om det man har kommit fram till 

är.. rimligt. Där ser man nog skillnad på årskurserna […]”(Mercedes). 

 

En modell för problemet eller problemmodell behöver utgå ifrån kända egenskaper där 

problemlösaren förmår att se skillnad på det som finns och det som är känt förklarar 

Kilpatrick m.fl (2001). Skillnaden mellan årskurserna kan antas bero på att elever i årskurs tre 

har förståelse för innehållet i ett problem. Det som kännetecknar en framgångsrik 

problemlösare enligt Kilpatrick m.fl är deras fokus i att uppmärksamma kända och okända 

faktorer i uppgiften, exempelvis mått (2001). 

 

Evelina som även är behörig mot de äldre årskurser svarar utifrån sina erfarenheter ifrån 

högre årskurserna och hur eleverna i trean särskiljer sig från sina äldre kamrater.  

”Elever i trean har inte lika automatiserade kunskaper som elever i exempelvis fyran. 
De befäster en del kunskaper när de arbetar med att skriva ner talen i ett skrivhäfte till 

skillnad från i trean där de får färdiga uppställningar och inte reflekterar. Bara räknar 

och inte har kunskap om positionssystemet. Det händer att elever adderar i en uppgift 
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där svaret blir helt orimligt, då backar jag och går igenom talensvärde 100+200 kan inte 

bli 700, till exempel.”(Evelina) 

 

Evelina förklarar att det i årskurs tre främst handlar om att stanna upp och kontrollräkna samt 

hitta strategier för att genomföra rimlighetsbedömningar. Lärarsvaret innehåller även annat 

matematikinnehåll som positionssystemet, citat nummer 8 i bilaga 3. 

 ”I årskurs tre handlar arbetet om rimlighetsbedömningar främst om att stanna upp och 

kontrollräkna, hitta strategier för rimlighetsbedömningar.”(Evelina). 

 

Eva svarar på samma frågeställning och förklarar att det i trean går att undervisa om 

rimlighetsbedömning på andra villkor eftersom eleverna har andra kunskaper om exempelvis 

tid och måttenheter. Läraren poängterar att eleverna i ettan kan ha svårt att förstå när de åt 

frukost på morgonen därför att de har svårigheter med förståelsen av tid. Det kan vara svårt 

för ettor att helt plötsligt förstå hur lång tid det tar att gå hem, svarar läraren. I årskurs tre kan 

eleverna göra andra antaganden om vad som är rimligt. 

 ”Det tänker jag att man kan göra. I trean kan du arbeta med centimeter och klockan på 

ett annat sätt och kan ställa frågor som: - Är det rimligt att det tar tre timmar att gå hem. 
Så kan man stegra upp det och göra det lite svårare i trean Jag tror att det blir lättare i 

trean när de har lite mer att stå på. I ettan har de inget att förhålla sig till.  Idag gick vi 

igenom klockan hela timmen. Det kan vara svårt att förstå när de åt frukost på 
morgonen, och då ska de helt plötsligt förstå hur lång tid det tar att gå hem liksom. I 

trean då vet dem lite mer om vad som är rimligt”(Eva).  

 

 

3.4.3 Sammanfattande slutsatser 

Lärarnas förhållningssätt till undervisningen om rimlighetsbedömning i årskurs ett 

överensstämmer till viss del med McIntosh (2008) teori kring vad undervisningen bör 

innehålla. Lärarna som undervisar i årskurs ett arbetar med att visa eleverna detta genom att 

bland annat låta eleverna ställa sig i en kortast till längst led. Enligt McIntosh (2008) är det 

viktigt att eleverna gör antaganden utifrån en välkänd referens som den egna kroppen i detta 

fall representerar eftersom ett sådant led inte efterfrågar specifika mått. McIntosh skriver att 

en viktig aspekt av undervisningen kring rimlighetsbedömning ligger i att eleverna får 

bekanta sig med iden om att det finns ungefärliga uträkningar inom matematiken (2008).  

Lärarna förankrar undervisningen i vardagsnära situationer och ställer frågor som eleverna 
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kan relatera till där de exempelvis får ta ställning till hur lång tid det att springa runt en 

fotbollsplan.  

Lärarnas förhållningsätt om det innehållsliga i undervisningen om rimlighetsbedömning 

stämmer överens med McIntosh (2008) teoretiska idéer samt den andra teorin för uppsatsen 

som är matematisk modellering utifrån Karlsson och Kilborn (2015) och Kilpatrick m.fl 

(2001).  Karlsson och Kilborn (2015) förklarar att undervisningen bör planeras med fokus på 

vardagsnära problem eller en verklighetssituation där eleven får identifierar matematiken i 

problemet och de räknesätt som kan användas för att lösa problemet. Författarna förklarar att 

det handlar om att undervisa om matematiska modellers användning inom problemlösning.  

Årskurs-ett-lärarna berättar att de ställer flervalsfrågor där frågeställningen bygger på 

antagande utifrån erfarenhet. Isabel ger i sitt exempel förslag på matematik som uppgiften 

skulle kunna bygga på. Hur eleverna utvecklar sina resonemang eller hur läraren lyfter 

matematiken i frågeställningen framkommer dock inte i lärarsvaret. Karlsson och Kilborn 

(2015) förklarar även att undervisa i problemlösning med fokus på matematisk modellering 

förutsätter att eleverna har aningar om de modeller som kommer att behövas för att räkna ut 

problemet. Författarna menar även att eleverna åtminstone behöver kunna föreställa sig de 

matematiska modellerna som kommer att användas (2008). 

Det som framkommer i intervjuerna är att lärarna har andra förväntningar på årskurs tre 

elever. Fyra av sex lärarsvar kring progressionen i ämnesområdet visar att lärarna 

huvudsakligen kopplar undervisningen om rimlighetsbedömning till problemlösning. Två 

lärarsvar skiljer sig eftersom Evelina kopplar det till överslagsräkning och avrundning och 

Edna till den övriga undervisningen och framför allt inom aritmetik.  

  

 De fyra lärarsvaren syftar till att eleverna ska förmå att abstrahera problemet. Kilpatrick 

menar att eleverna kan skapa en inre modell och mental föreställning av problemets innebörd 

(2001). Lärarna berättar att elever i årskurs tre har andra förutsättningar som kan härledas till 

Kilpatricks teoretiska skrivelser om vad som behövs för att skapa en inre matematisk modell 

(2001). Kilpatrick förklarar att eleven inte nödvändigtvis behöver visualisera problemet utan 

behöver kunskaper och kända referenser som systematiseras genom att fastställa och 

systematisera de villkor som gäller för uppgiften (2001). Kilpatricks (2001) teoretiska 

utgångspunkt kan kopplas till Karlsson och Kilborn (2015) som förklarar att undervisningen 

bör fokuseras på att synliggöra vikten av att välja rätt metod samt värdera sitt val.  
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 Sammanfattning av resultat och analys  

Resultat och analys visar att lärarna saknar grundläggande kunskaper om ämnesområdet 

rimlighetsbedömning. Det framkommer att det finns flera aspekter av undervisningen som hör 

till ämnesområdet rimlighetsbedömning som blir synliga först när lärarna får veta att det är en 

del av strategi ett och två eller tre. Rimlighetsbedömning ur ett lärarperspektiv kan 

sammanfattas som delstrategi referens och delstrategin att kontrollräkna sina svar. 

 

Resultatet visar att lärarna har kunskaper i ämnesområdet som de inte är medvetna om. 

Lärarna behärskar ämnesområdet men saknar dock övergripande teoretiska- och didaktiska 

kunskaper om undervisning i rimlighetsbedömning. Resultatet visar även att undervisning i 

rimlighetsbedömning sker spontant och utgör en del av all matematikundervisning.  Resultatet 

av analysen visar vidare att lärarna undervisar i matematik där de använder begreppet 

rimlighetsbedömning mer generellt och som stöd till övrig matematikundervisning.  

 

Den explicita matematikundervisningen i rimlighetsbedömning uteblir, denna slutsats 

kommer att fördjupas i diskussionen. Studieresultatet visar även att den som opererar inom 

matematik kan lära sig att genomföra en rimlighetsbedömning. Slutsatsen bygger på att 

lärarsvaren anger att elever behöver kontrollera sina svar genom bland annat överslag och att 

dra rimliga slutsatser. Förmågan behöver till viss del finnas för att eleven ska kunna förmå att 

göra en rimlighetsbedömning. Analysen av resultatet visar även att undervisningen i de olika 

årskurserna skiljer sig och att lärarna har olika förväntningar på eleverna i de olika 

årskurserna.  

 

Analysen av resultatet visar att lärarna kopplar undervisningen om rimlighetsbedömning 

huvudsakligen till problemlösning, avrundning och överslagsräkning. Tabellerna 3 och 4 

redogör för lärarsvarens specifika innehåll som kan härledas till McIntosh (2008). 

Avstämningen utgår ifrån samtliga frågeställningar som lärarna har besvarat där de olika 

delstrategierna går att identifiera i svaren. Tabell tre redogör för McIntosh (2008) strategi ett 

och två och de beståndsdelar som benämns delstrategier i den här uppsatsen. Medan tabell 

fyra redogör för McIntoshs (2008) strategi 3 med tillhörande delstrategier. Tabell 5 redogör 

för de läromedel som lärarna använder i undervisningen om rimlighetsbedömning.  
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Tabell 3. McIntosh (2008) Strategi 1 och 2: Uppskattning av mängd och mått 

 Subitisering Referenser Uppdelning Indelning Medelvärde 

Isabel  X X    

Eva  X X    

Evelina  X X    

Edna  X X    

Frida  X X    

Mercedes X X X   

 

 

Lärarintervjuerna visar att lärarna huvudsakligen utrycker sig om rimlighetsbedömning 

utifrån McIntosh (2008) tredje strategin som jag i tabell 4 har komprimerat till tre 

delstrategier avrundning(6/6), överslag (6/6) och kontrollera en beräkning genom avrundning 

eller överslag (6/6).  Tabell fyra redogör för McIntoshs (2008) tredje strategi och delstrategier 

samt de delar som lärarna har angett under intervjuerna. 

 

Tabell 4. McIntosh (2008) Strategi 3: Uppskattning av beräkningsresultat  

 Avrunda Överslag Kontrollera en beräkning genom överslagsräkning 

eller avrundning 

 

Isabel  X X X 

Eva  X X X 

Evelina  X X X 

Edna  X X X 

Frida  X X X 

Mercedes X X X 
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Tabell fem redogör för de olika läromedlen som används i undervisningen om 

rimlighetsbedömning inom matematik och som en del i arbetet med att befästa begreppet 

rimlighet. 

 

Tabell 5. Läromedel i undervisningen 

 Läroböcker: 

uppgifter i 

matematikboken 

Fakta Bild Sagor Reflekterande samtal 

om 

rimlighetsbedömning 

Laborativt 

material 

Isabel  X X   X X 

Eva  X X X X X X 

Evelina  X    X X 

Edna  X    X  

Frida  X    X  

Mercedes X X   X X 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

4 Diskussion 
I detta avsnitt kommer frågeställningen att diskuteras med fokus på tidigare forskning. 

Resultatdiskussionens ändamål är att analysera resultatet och besvarar frågeställningen genom 

den forskning som finns där man drar slutsatser om rimlighetsbedömning i undervisningen. 

Under avsnittet kommer även förslag på vidare forskning och didaktiska implikationer att 

diskuteras.  

 

 Vad är rimlighetsbedömning och vad innefattas av 

begreppet rimlighetsbedömning? 

Björklund (2007) skriver att rimlighetsbedömning handlar om att hitta relevanta lösningar för 

att bland annat uppskatta mängder och intuitivt bedöma ett antal (s.166). Att intuitivt 

uppskatta ett antal syftar till subitiserings förmågan som är en delstrategi i McIntosh (2008) 

strategi ett och två.  Lärarna anger denna förmåga när de tillfrågas om betydelsen av 

begreppet rimlighetsbedömning. Förmågan lyfts även under andra frågeställningar vid 

intervjutillfällena bland annat som en del av undervisningen, se tabell 3. Ett exempel av ett 

lärarsvar är när Isabel anger att de just nu arbetar med att rita en tärningsfemma. Den andra 

delen av betydelsen enligt Björklund (2007) är att uppskatta mängder som även återges av 

samtliga lärare som är en av de givna strategierna i McIntoshs (2008) strategi 1 och 2.   

 

 Hur implementeras rimlighet- och 

rimlighetsbedömning i undervisningen?  

Lärarna i årskurserna ett och tre undervisar med utgångspunkten i elevers erfarenheter och 

kunskaper vilket stöds av Björklunds (2007) forskningsresultat. Björklund undersöker 

småbarns lärande som visar sig ha likheter med den insamlade empirin från intervjuerna med 

årskurs ett lärarna. Björklunds resultat visar att barn relaterar till den egna kroppen och 

författaren förklarar att ett adekvat arbetssätt för att befästa matematikbegrepp är genom att 

gestalta med kroppen och synliggöra deras betydelse. Björklund (2007) kommer även fram 

till att rimlighet är en förutsättning för att barn ska kunna göra uppskattningar som är 

underbyggda av logiskresonemang. Björklunds (2017) studie undersökte barn mellan en 

månad och tre år vilket visar att barn redan i förskoleklassen kan undervisas om 
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rimlighetsbedömning. Det framkommer även att barnen i studien utvecklar sina tankar i 

dialog med andra. Vidare att kunskaper inom rimlighetsbedömning är avgörande för barns 

utveckling av matematikkunskaper förklarar Björklund (2007). Utifrån Björklunds (2007) 

resultat kan vi dra slutsatsen att småbarn kan göra rimlighetsbedömningar som kan härledas 

till att förskoleklassbarn samt årskurs 1-3 elever har denna förmåga.  

 

 Problemlösning  

Lärarsvaren visar att majoriteten av lärarna arbetar med rimlighetsbedömning inom 

problemlösning. En av lärarna förankrar problemlösningsuppgifterna i elevers vardag och 

ställer frågor utifrån elevers erfarenheter. Carlssons (2017) resultat visar att verklighetstrogna 

problemlösningsuppgifter gav eleverna bäst förutsättningar att ge ett rimligt svar.  

Evelina berättar att årskurs tre elever räknar ut en uppgift och nöjer sig med svaret och att de 

behöver påminnas om att kontrollräkna genom exempelvis överslagsräkning. Detta är något 

som även Carlsson (2017) lyfter i sitt resultat. Carlssons (2017) resultat anger att en kritisk del 

av problemlösningsprocessen är elevens referensramar och erfarenheter. Det finns många 

olika definitioner på problemlösning och lärarna anger inte vilken roll rimlighetsbedömning 

har i problemlösningsprocessen. Är det som matematisk modell eller som en förlängning av 

matematiskt resonemang?  

Taflin (2007) definierar innebörden av matematiskt resonemang delvis som ”matematiska 

resonemang har som mål att man med hjälp av dem ska kunna dra logiska slutsatser om 

matematiska idéer och samband och kunna formulera generaliseringar” (s.110). En av lärarna 

anger att hon ställer flervalsfrågor där eleverna kan resonera kring vilket svar som är 

rimligast. Taflins (2007) skriver att det är viktigt att problemlösningsuppgifter anpassas efter 

eleven och läroboken som även stämmer överens med ett av lärarsvaren (Frida) (s.60). 

Carlssons (2017) resultat visar att problemlösningsuppgifter som är verklighetsförankrade gav 

eleverna bäst förutsättningar att svara med ett rimligt svar. Hela sextiotre procent av svaren på 

dessa uppgifter var av ett rimligt slag.  
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 Vidare forskning 

Det behövs mer forskning inom ämnesområdet rimlighetsbedömning på grund av att det finns 

många möjligheter för att utveckla området. Undersökningen utgår ifrån ett lärarperspektiv 

där endast sex lärare har medverkat. Lärarsvaren ger en inblick dock visar resultatet att 

undersökningen hade gynnats av att man genomförde observationer. Här måste jag vara 

kritisk till min undersökning eftersom lärarna inte hade teoretiska kunskaper om hur man kan 

tillämpa ämnesområdet rimlighetsbedömning och kan således inte besvara frågeställningen 

till fullo. Lärarnas undervisning är däremot tydligt förankrad i Läroplanen (2018). Det går 

även att tolka det som att dagens undervisning utgår ifrån Lgr11 (2018) och 

Kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (2017). Jag har nämligen inte hittat 

forskning om undervisning i ämnesområdet rimlighetsbedömning inom matematik. Resultatet 

visar att lärarna har reell kompetens i rimlighetsbedömning.  

Rimlighetsbedömning skulle behöva undersökas ur ett elevperspektiv och under en längre 

period med fokus på undervisning för att se om elevresultaten påverkas. Det finns flera 

aspekter av rimlighetsbedömning som behöver undersökas däribland svårigheter inom 

rimlighetsbedömning och undervisning i rimlighetsbedömning genom observationer. 

Slutligen behöver man undersöka hur elever påverkas av att undervisas explicit om 

rimlighetsbedömning.  

 

 Didaktiska implikationer  

I detta avsnitt vill jag lyfta två frågor som har växt fram under bearbetningen av empirin och 

som jag vill dela med mig av. Under analysprocessen och efter att ha valt ut relevant empiri 

började jag fundera över det som inte sägs. Vad är anledningen till att det accepteras att elever 

i årskurs tre plötsligt börjar svarar orimligt?  Den första frågan syftar till att undervisning i 

rimlighetsbedömning sker i och med att man har misslyckats med en beräkning, antagande 

eller slutsats. Man brukar lyfta att det är viktigt att elever inte bara möter misslyckanden. 

Rimlighetsbedömning är dock ett område som det i grundskolan främst undervisas i samband 

med misslyckanden. Resultatet av undersökningen visar att elever i årskurs tre gör orimliga 

beräkningar och slutsatser där lärarna använder rimlighetsbedömning för att hjälpa eleven 

vidare. Det framkommer även att elever i årskurs ett arbetar inom ett talområde där det är 

svårt att dra orimliga slutsatser man kan således påstå att eleverna efter treårs undervisning 
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börjar att dra orimliga slutsatser.  Det är bra att fundera över om detta är en konstruktiv 

förhållningsätt till undervisning.  

 

Vad är anledningen till att man inte undervisa om rimlighetsbedömning när det är så viktigt?  

Det finns artiklar i NCM, forskningsrapporter och delar i Läroplanen (2018) samt 

Kommentarmaterialet (2017) där det anges att rimlighetsbedömning är en viktig del av 

matematiken. Bland annat att förmågan är viktig inom all matematik och i vardagen. 

Björklund (2007) skriver exempelvis att kunskaper inom rimlighetsbedömning är en 

förutsättning för att lyckas inom matematik. Rimlighetsbedömning är grundläggande för att 

lyckas i all matematikundervisning anger Reys och Reys m.fl (1995). Brister i 

rimlighetsbedömning kan tyda på svårigheter inom matematik förklarar Bygghammar och 

Blomberg (2014). Vad är anledningen till att detta område inte utvecklas rent ämnesdidaktiskt 

och vem ska utveckla det?  Jag vill avsluta med att förtydliga att detta inte ska förväntas 

komma från lärarna. Det bör finnas en vetenskaplig grund att stå på som bygger på forskning 

inom ämnesområdet.  
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Bilaga 1. Intervjuguide  

Studien riktar sig till lärare som är verksamma inom förskoleklassen och årskurserna 1-3. Syftet med arbetet är 

att undersöka hur man arbetar med rimlighet och rimlighetsbedömning i grundskolans lägre åldrar (F-3). Delvis 

även undersöka hur man planerar sin undervisning och vad man grundar den i. Vart hittar man underlag för 

arbetet och vart vänder man sig för att hitta underlag till lektioner och lektionsplaneringar. Uppsatsen är 

ämnesdidaktisk och undersöker målet i Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar,(centralt 

innehåll, Lgr11, Skolverket.se). 

 

Namn: 

 

Utbildning: 

 

Arbetslivserfarenhet samt aktuell position: 

 

Undervisning 

1. Hur arbetar du med rimlighet och rimlighetsbedömningar? 

2. Hur planerar du undervisningen om rimlighet?  

3. Sker detta separat eller i samband med annan matematikundervisning? 

4. Vilka läromedel om några används? 

5. Finns det en progression i undervisningen i F-3 som man (du) behöver förhålla dig till?  

Rimlighet som kunskap hos elever 

1. Finns något mätbart i undervisningen, syftar till elevernas kunskapsinhämtning om rimlighet?  

2. Vilka kunskaper går att bedöma och analysera som rimliga? Vad händer när en elev drar orimliga 

slutsatser och hens svar är orimliga?  

3. Hur kan man se att en elev har vissa färdigheter om rimlighet?  

4. Hur vet man om en elev behöver en större utmaning eller om hen inte har de kunskaper som 

efterfrågas?  

5. Hur arbetar man med de som saknar förmågan?  

 

 Vad är rimlighet? Frågan ställs till läraren för att definiera det abstrakta begreppet och 

innebörden av den i undervisningen. 

Med vänlig hälsning Dagny Åberg  

Sh15hp3493@suni.se 

07XXXXXXXX 
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Bilaga 2. Inlägg på Facebook 

 

Hej alla glada lärare med en förkärlek till matematikämnet!!  

Jag läser min sista termin på lärarprogrammet på Södertörns högskola.  Just nu skriver jag 

mitt examensarbete och är i behov av er hjälp.  I mina intervjuer om rimlighetsbedömning har 

flera lärare haft problem med att ringa in och definiera begreppen rimlighet och 

rimlighetsbedömning. Jag undrar om någon utav er har en definition som ni vill dela med er 

av? 

 Det har uppkommit en viss svårighet i att definiera begreppen rimlighet och 

rimlighetsbedömning för mina informanter. Då tänkte jag att det kan finnas någon som sitter 

på en klockren definition som den vill dela med sig av. Kommentera gärna och kom med egna 

definitioner men var medveten om att det kan komma att användas i min uppsats.  

Vad är/innebär rimlighet och rimlighetsbedömning?  
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Bilaga 3. Citatutdrag från lärarintervjuer  

1) ”Men det gäller som sagt att öva in eleverna att de inte är färdiga när de räknat klart. De 

behöver tränas i att sedan kontrollräkna sina svar. Det märks när de redan innan uträkningen 
vet eller förstår vad svaret kan bli. Att 100+ 200 inte kan bli 700.  Det är en färdighet är eleven 

exempelvis innan skapat en idé om vad svaret kan bli.” (Evelina). 

2) ”Det kan jag använda i medvetet i genomgångar och lägga in så att de har något att jämföra 

med, men jag kan också ställa det i frågor annars också. […] Ibland tar jag en fråga eller 
problem som har uppkommit under lektionen och skriver upp den på tavlan för så att alla får 

vara med i den processen och diskussionen: är det rimligt?” (Frida). 

3) ”I samtal och diskussioner om rimlighet, uppgifter med olika svar; Vad är mest rimligt?” 

(Edna)  

4) ”Jag har aldrig haft det som ett eget lektionsinnehåll använt ett innehåll som bara lyfter 

rimlighetsbedömning.” (Evelina). 

5) ”Det kan se lite olika ut beroende på vad vi jobbar på för område, inte vid varje genomgång 

men ofta i alla fall. Jag tänker faktiskt på det och försöker få med det regelbundet.” (Frida). 

6) ”Referensramar, vi lägger mycket av grunden för dem… när talområdet är så lågt, då är det 

svårt att få ett orimligt svar. Det kan bli fel men det är svårt att få det till orimligt. Jag menar 

vi har räknat upp till åtta hitintills. Då är det 3+4 och 4+2 det blir ju inte orimliga svar, det är 
rimligt!! De svarar ju inte sjuttiosju, det är fortfarande rimligt.  De svarar ju inte ett heller, det 

skulle vara” (Mercedes) 

7) ”I trean då förväntar jag mig att de även om de har svårt för själva problemet och förstå 

lösningen ska ha kommit någonstans i närheten av lösningen. Att de ska kunna bedöma: är det 

här rimligt? Kan det bli det här? Där tycker jag att man ska kunna se det när man är treor (i 
trean ska man kunna bedöma om ett svar är rimligt). Inte svara något helt orimligt. Det kan 

inte bli två och en halv person!! Vadå halva personer? Om du har ett stort lastbilsflak och du 

ska fylla den med någonting: det kan inte bli två.. de ska ha kommit så långt att de tänker över 
svaren och tänker det här är det som de frågar efter. De ska inte bli så fast i någon slags 

procedur att de inte vet vad man frågar om.” Mercedes 

8) ”Jag skulle säga grundläggande taluppfattning och kunskap om positionssystemet är viktiga 

grundläggande kunskaper i arbetet med rimlighetsbedömningar i de yngre åldrarna. Man kan 

säga att det är en trestegsraket… positionssystemet, överslagsräkning och kontrollräkna sina 
svar: Taluppfattning, positionssystemet, avrunda tal och kontrollera svaren i uppgiften 

”(Evelina) 

 

 

 

 


