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Förord  
 
 
Vi vill tacka alla som på något sätt bidragit och varit delaktiga i vårt examensarbete. Speciellt 
vill vi rikta ett tack till vår vetenskapliga handledare, Håkan Broström, som haft tålamod och 
stöttat oss när vi någon gång har misströstat. 
 
Vi vill också passa på att tacka våra familjer som stöttat oss i samband med alla universitetsår 
och fått tassa på tårna under tuffa tentaperioder. 
 
Vi vill även rikta ett stort tack till varandra för gott samarbete samt att vi kunnat komplettera 
varandra i stunder när någon av oss varit beredda att ge upp. 
 
Sist och allra minst vill vi tacka våra hundar som stått ut och överlevt allt för få promenader 
och annan uppmärksamhet. 
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Abstrakt       
   
 
Detta examensarbete handlar om hur man kan försöka stärka elevers uppfattning om 
begreppens betydelse och praktiska användning inom matematik. För att genomföra denna 
undersökning valde vi att arbeta med geometri. Genom teoretiska diskussioner och praktiska 
övningar behandlades begreppen omkrets och area av olika geometriska figurer. Den tidigare 
forskningen visar att det är viktigt att läraren tar hänsyn till elevens förkunskaper och sedan 
utgår från dessa. I vår undersökning har vi velat få eleverna att sätta ord på sina tankar och 
ventilera eventuella problem så att vi tillsammans kan lösa dem, därigenom ska en ökad 
förståelse i matematik uppstå. Uppgifterna vi använde oss av var problembaserade, eleverna 
fick lösa uppgifterna både enskilt och i grupp. Resultatet redovisas veckovis med hjälp av de 
utvärderingar som baseras på diskussioner som ägt rum. Resultatet visar att det är svårt att få 
en fungerande klassrumssituation som främjar kunskapsinhämtning med omotiverade elever 
med denna metod.      
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Bakgrund 
 
Inledning 
 
För att eleverna ska få bra förståelse och en befäst kunskap inom geometri tror vi att de måste 
kunna reflektera över geometrin samt att de måste kunna sortera, klassificera och göra 
kalkyler utifrån olika utgångspunkter. Genom att ha en bra kommunikation med eleverna och 
en pedagogiskt genomtänkt matematikundervisning ska vi försöka ge eleverna 
lösningsstrategier som de behöver för att kunna få en ökad geometrikunskap.  Detta ämne har 
vi valt för att vi tidigare har upplevt att elever inte reflekterar över matematiken och uppgifter 
som de räknar samt även många gånger inte överväger svarets rimlighet. När elever har frågat 
oss om svaret på en uppgift är rätt, har vi ställt motfrågor: Hur har du tänkt? Hur kom du fram 
till det svaret? Ofta säger eleverna då: Jag vet inte! Vi har ofta upplevt att geometri kan av 
eleverna verka abstrakt och komplicerat då detta avsnitt medför formler. Plötsligt upptäcker 
de att matematik är annat än bara enkel algoritmräkning och därmed är tendensen att många 
blockerar sig med förklaringen att detta är svårt och obegripligt.  
 
Vår undersökning kommer att baseras på muntlig kommunikation och att gemensamt lösa 
uppgifter, främst inom begreppsområdena omkrets och area. Balansen mellan självstudier, 
grupparbeten med redovisningar och klassdiskussioner är något som vi kommer att försöka 
fördela lektionsvis. Detta är en bra metod för att befrämja en kritisk och stimulerande 
kommunikation i undervisningen (Engström, 1998). 
 
Vi upplever att elever ofta ser matematiken i skolan som en teknik för att komma fram till rätt 
svar som finns i räkneboken. Detta får som följd att någon djupare förståelse för begreppen i 
sig inte uppstår och eleverna saknar därför det tankeverktyg för att lösa i det närmaste 
likartade problem. Målet för oss som blivande pedagoger ska bl.a. vara att handleda eleverna. 
Därför ska vi i vår studie genomgående försöka ha en dialog som gör eleven delaktig i 
undervisningen. Skolans uppdrag i ämnet matematik är att bl.a. lyfta ut problemställningar 
och utifrån dessa sedan reflektera och argumentera så att elever kan använda matematiken 
som ett redskap i vardagslivet. Detta betonas på flera ställen i skolans läroplan (Lpo 94)  
 
 
Mål och styrdokument 
 
Under rubriken Kunskaper, mål att sträva mot står det att skolan skall sträva efter att varje 
elev:  
 

• utvecklar nyfikenhet och lust att lära 
• utvecklar sitt eget sätt att lära 
• utvecklar tillit till sin egen förmåga 
• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra 
• lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap 

för att formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över 
erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden (Lpo 
94, s.11) 

 
 
 
I läroplanen under kapitlet Riktlinjer står skrivet att läraren skall:  
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• utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande 
• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, 

organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar 
och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga (Lpo 94, s. 14) 

 
Kursplanen i matematik för grundskolan belyser matematikens syfte och roll för den enskilda 
individen och dennes behov av att förstå grundläggande begrepp samt kunna värdera 
problemställningar för att kunna ta ställning i olika frågor.  I kursplanen står att läsa:  
 

Ämnets karaktär och uppbyggnad är sådan att tillämpningar av matematik i 
vardagsliv, samhällsliv och vetenskaplig verksamhet ger formuleringar i 
matematiska modeller. En svårighet kan vara när problemen är relaterade till 
matematik som saknar direkt samband med den konkreta verkligheten. Och för att 
då framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, 
problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och 
uttrycksformer. Utbildningen i matematik ska också ge eleven möjlighet att utöva 
och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt 
och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem 
(Skolverket, kursplan matematik 2000)  

 
Kursplanen i matematik säger också att skolan i sin undervisning i matematik ska sträva efter 
att eleven: 

• utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna 
förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer, 

• inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer, 
• utvecklar sin förmåga att använda enkla matematiska modeller samt kritiskt 

granska modellernas förutsättningar, begränsningar och användning, 
• grundläggande geometriska begrepp, egenskaper, relationer och satser 

(Skolverket, kursplan matematik 2000) 
 

För oss betyder kursplanen i matematik att vi som pedagoger har till uppgift att förankra 
matematiken i vardagen men även att eleverna tränas i att tillägna sig ett språk som 
beskriver denna konkreta verklighet. 
 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret: 

 
• Eleven skall ha förvärvat sådana  kunskaper i matematik som behövs för att kunna 

beskriva och hantera situationer samt lösa problem som vanligen förekommer i 
hem och samhälle och som behövs som grund för fortsatt utbildning. 

  
Inom denna ram skall eleven: 

  
• kunna avbilda och beskriva  viktiga egenskaper hos vanliga geometriska objekt 

samt kunna tolka och använda ritningar och kartor (Skolverket, kursplan 
matematik 2000) 
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Lokala mål och styrdokument 
 
Barn och grundskolenämden i Kalix kommun lyfter särskilt fram vissa mål ur läroplanen, som 
de anser ska ge en god kvalitet i förskolan och grundskolan. Ett av dessa mål som 
grundskolenämden betonar är, att barn och elever ska:  
 

• lära sig lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap. 
 
I den lokala skolplanen finns under strävansmål att läsa: 
 

Våra mål matematikundervisningen är att ge alla elever en god 
förståelse för de i kursplanen angivna momenten. Viktigt är att alla 
elever får tilltro till det egna tänkandet och därmed en säkerhet att våga 
testa egna tankar och idéer. Vi strävar mot att inlärandet sker på ett 
varierat sätt. Både med gemensamma genomgångar och ett 
undersökande mer laborativt arbetssätt. Vi arbetar med problem av både 
konkret karaktär, med anknytning till vardagslivet, och av mer abstrakt 
karaktär. Det är viktigt att eleverna får en god grund inför fortsatta 
studier och för att hantera problem med matematisk anknytning som 
dyker upp i det vardagliga livet (Kalix kommun, 2003) 

 
 
Tidigare forskning 
 
Inlärning 
 
Unenge beskriver i sin bok hur inlärning är en påbyggnad på tidigare kunskaper och han 
liknar klassrumssituationen som ett triangeldrama där hörnen består av elev, lärare och stoffet 
som för det aktuella tillfället är målet i undervisningen. Eleven har en kunskapsbas till stoffet 
medan läraren ofta har mer teoretiska kunskaper i ämnet. Dessa skillnader gör att om läraren 
inte tar hänsyn till och inte skaffar sig vetskap om elevens förkunskap i ämnet blir vägen till 
stoffet inte alltid självklar för eleven. Eleven får då svårt att djupare förstå det aktuella och 
därmed blir resultatet ofta inte bestående utan bara en inlärd upprepning av det läraren sagt 
för att klara de kommande proven. Det är dessutom av största vikt att diskussioner och 
resonemang i klassrummet är på elevens språknivå, både för att läraren ska kunna koppla 
ämnet till elevens kunskapsbas och kunna skaffa sig information om den samma (Unenge, 
1988). 
 
 
Minnesfunktionen 
 
Det finns flera olika minnesfunktioner som enligt Unenge, Sandahl, Wyndhamn (1994) alla är 
viktiga för matematikinlärning, speciellt de delar som kallas långtidsminnet och 
korttidsminnet. Om man ställer frågan, hur mycket är 7 multiplicerat med 8, till en elev så 
kommer svaret 56, förhoppningsvis direkt. Eleven kan då förklara detta med att han/hon ”bara 
visste det”. Multiplikation finns lagrad i långtidsminnet, där en stor mängd information och 
faktakunskaper finns. Om frågan däremot lyder, hur mycket 7 multiplicerat med 84, då finns 
detta troligtvis inte lagrat i långtidsminnet utan eleven måste lösa uppgiften genom 
huvudräkning. Detta sker med hjälp av korttidsminnet och långtidsminnet tillsammans. 
Hjärnan hämtar då informationen att 7 gånger 8 är 56 och därmed måste då 7 gånger 80 vara 
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560, sedan lagras detta tillfälligt i korttidsminnet. Därefter hämtas informationen att 7 gånger 
4 är 28, efter det så adderas 28 med 560 i korttidsminnet och sedan levereras svaret 588. 
Variationer på hur människor tänker vid huvudräkning är givetvis individuellt och många 
olika tekniker används.  
 
Människans kapacitet att lagra information i långtidsminnet varierar från individ till individ. I 
korttidsminnet däremot kan det normalt bara rymmas fem till nio saker och dessa minnen byts 
ut allt eftersom. Både korttidsminnet och långtidsminnet kan tränas upp. En uppgift i 
matematik som eleven inte kan lösa direkt i långtidsminnet kan bli svår att lösa om inte 
eleven får hjälp med någon lösningsstrategi som minskar antalet deluppgifter som måste 
lagras i korttidsminnet.  
 
En av lärarnas viktigaste uppgifter är att hjälpa eleverna att förbättra utnyttjandet av de olika 
minnesfunktionerna. Detta kan ske genom bilder, associationer, förslag på lösningsstrategier 
eller tankeformer. Förutom de olika minnesfunktionerna är det viktigt i vilken miljö 
inlärningen sker, inte bara den fysiska som hur det ser ut i skolan utan också hur den psykiska 
miljön är. Många studier angående inlärning visar att inlärningsresultaten ofta beror på i 
vilken situation som den önskade inlärningen sker i. 
 
En vanlig företeelse där människor saknar förmåga att utläsa, skriva och storleksbedöma tal 
samt kunna uppskatta storheter har författarna kallat matematiska analfabeter. Detta är 
personer med svårigheter att på olika sätt handskas med tal, problemet handlar ofta om en 
rädsla för att handskas med stora tal.  
 

Många människor blir förvånade om man exemplifierar skillnaden mellan miljon 
och miljard, t.ex. genom att påpeka att en miljon sekunder är ungefär 11 dygn medan 
en miljard sekunder är drygt 32 år (Unenge, Sandahl, Wyndhamn, 1994). 

 
 
Språkets betydelse för inlärning 
 
Bratt och Wyndhamn (2000) resonerar om vilken koppling det finns mellan språket och 
matematikundervisningen. Författarna liknar språket som det verktyg vi har att kunna begripa 
abstrakta saker likväl som tummen på handen är det verktyg som gör att vi kan gripa tag om 
saker, t.ex. hammaren, för att uträtta något arbete. Bratt ser språket som mycket mera än ett 
kommunikationsmedel mellan människor, mera som något djupt integrerat i vårt medvetna 
jag. Det är ett livsinstrument av största betydelse för allt vad vi företar oss och de inre språken 
är högst individuella. Alla människor utvecklar partikulära språk som omfattar olika områden 
i deras verksamma liv, ett slags personligt förhållningssätt och förmåga att begripa olika 
saker. Vikten av att utveckla sitt/sina språk är grundläggande för att tillägna sig nya 
kunskaper. En studerande som är beredd att tränga in på ett nytt kunskapsområde måste 
samtidigt vara beredd att införliva nya språkliga element, nya ord och formuleringar. Det är 
när han flyttat in de nya språkliga elementen i sitt tidigare språk och är fullt klar över deras 
innebörd, som han har erövrat den nya kunskapen. Det är då han kan minnas, aktualisera, 
tillämpa och bygga vidare på vad han lärt sig. 
 
Wistedt (2000) har i samma bok sammanställt mycket forskning kring samtalets roll i 
matematikundervisning och poängterar vikten av kommunikation för ett bra 
inlärningsmönster. Kommunikationen måste vara pedagogiskt genomtänkt för att 
inlärningssituationen skall komma den enskilda individen till godo då alla besitter olika inre 
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språk och kunskaper. Elever som sitter ensam i sin kunskapsbildning kan riskera att förvränga 
fakta så att den passar in i sina tidigare inre modeller medan elever som samverkar med andra 
medan de lär, kan få missuppfattningar korrigerade. 
 
 
Inlärningens grundkrafter 
 
Stendrup beskriver i sin bok utförligt om drivkraften bakom kunskapsinhämtning. Det lilla 
barnet behöver inte undervisning i vardaglig mening för att lära sig tala utan det är kraften 
och möjligheten som ett språk ger individen som skapar lusten att lära sig tala. Matematiken i 
sin enklaste form kommer också ganska självmant när det t.ex. gäller att dela saker rättvist, 
räkna hur många dockor man har o.s.v., men då handlar det om konkreta ting som barnet lätt 
kan visualisera. Skolan börjar tidigt göra matematiken abstrakt, uppgifterna presenteras på ett 
sätt som många kan ha svårt att göra sig en bild av och den tysta undervisningen där eleverna 
ska lösa uppgifter ur en bok är alltför vanlig. Han beskriver även i sin bok hur vi lär, minns 
och kan använda oss av inlärd kunskap. Han har följt elever genom grundskolan och 
gymnasiet genom att regelbundet intervjua dem och i vissa fall även aktivt lärt sig matematik 
tillsammans med elever (Stendrup, 2001). 
 
Författaren har kommit fram till att den så kallade traditionella undervisningen i matematik, 
korta genomgångar och mycket enskilt räknande av en mängd uppgifter från någon 
matematikbok ger en elev som: 
 
 

• tror att begreppsförståelse kommer av att räkna en mängd uppgifter, 
• till stora delar saknar ett reflekterande och metakognitivt perspektiv på sitt 

lärande, 
• saknar självförtroende att läsa matematik, dvs att t.ex. reflekterande studera de 

kortfattade kunskapsingresser som finns i läroboken, 
• inte förstår att självkänslan tar stryk; kommer i en nedåtgående spiralrörelse av 

detta sätt att ”plugga matte”, vilket ur ett lärandeperspektiv helt enkelt är 
ineffektivt och improduktivt. 

 
Han säger även att:  
 

Detta att elever inte läser de begreppsanalytiska ingresser som finns i början av 
kapitel i konventionella läroböcker i matematik är ett problem i sig. Om lärares 
genomgångar är för kortfattade eller för ytligt beskrivande, dvs inte är tillräckligt 
dialogiskt och reflekterande begreppsanalytiska, så har de flesta elever, framför allt 
i de högre stadierna, inget annat att tillgå än dessa ingresser, eftersom föräldrar ofta 
inte kan så mycket matematik, eller har självkänsla nog för att lära sig tillsammans 
med sina barn (Stendrup, 2001). 
 

Stendrup beskriver precis det vi upplever ute på skolor och bland elever, många vill bara 
skynda igenom uppgifter för att kunna visa att man har gjort något. Förståelse och rimlighet 
har blivit något sekundärt som bevisligen leder till att lärandet i matematik uteblir. Med detta 
arbete vill vi undersöka om diskussioner och prat kring matematik kan öka förståelsen och 
lärandet inom ämnet.  
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Vygotskij har utvecklat en teori som handlar om språkets och tänkandets inbördes utveckling, 
både teoretiskt och genom experimentella studier. Vygotskij menar att språk och tanke skiljer 
sig från varandra. Att människan har en medfödd förmåga att producera och lära sig ett språk, 
men att det inte sker någon utveckling av vare sig språk eller tänkande om det inte finns en 
social kommunikation (Vygotskij 1934). 
 
Geometri - grundläggande begrepp 
 
Definitionen på geometri är, enligt Nationalencyklopedin, det område av matematiken i vilket 
man studerar figurers egenskaper i ett rum genom att utgå från en uppsättning grundläggande 
geometriska objekt, axiom och definitioner (www.ne.se).  
 
Förmågan att tänka i geometriska modeller är ofta kopplad till elevernas personliga 
utveckling och måste därmed byggas upp genom laborativa övningar som ska vara mycket 
konkreta och praktiskt inriktade, på de lägre stadierna. Här tas grundläggande begrepp som 
sträcka, punkt, vinkel, kvadrat, triangel, rektangel och cirkel m.fl. upp. I de högre årskurserna 
behandlas begreppen omkrets och area. Möjligheten att uppfatta och förstå en mera formell 
geometriundervisning, d.v.s. vetenskapliga begrepp, anses vara begränsad hos flertalet elever 
i de högre årskurserna. Detta talar för att praktiska metoder används i geometriundervisningen 
även i de högre årskurserna (Anderberg, 1992).  
 
Kvadrat: En rektangel med lika långa sidor, är den enda regelbundna fyrhörningen: 

alla vinklar är lika stora och alla sidor lika långa. 
Romb: Romben har fyra lika långa sidor och parvis lika stora vinklar. 
Rektangel: Rektangeln har fyra lika stora vinklar och parvis lika långa sidor (Ulin, 

1998). 
Gemensamt för kvadrat, rektangel och romb är att sidorna parvis går 
parallellt (Ulin, 1998). 

Fyrhörning: Geometrisk figur i planet som begränsas av fyra räta linjer 
Parallellogram:    Fyrhörning i planet med motstående sidor parallella 
Cirkel:  En plan sluten kurva vars alla punkter har samma avstånd till en given 

punkt, cirkelns centrum eller medelpunkt 
Radie:                  Sträcka hos en cirkel som förenar medelpunkten med en punkt på cirkeln 
Diameter:       Sträcka som går igenom en cirkels centrum och som har sina punkter på 

cirkelperiferin 
π: Beteckning för förhållandet mellan en cirkels omkrets och diameter,  
Triangel: Plan figur begränsad av tre räta linjer, sidor, som skär varandra parvis i 

tre punkter, hörn (www.ne.se) 
Sträcka: En del av en linje, som har två ändpunkter och kan tilldelas en längd 

(Anderberg, 1992) 
Area: Mått på en figurs ytinnehåll   
Omkrets: Längden av ett föremåls ytterkant i en dimension 
Vinkel: Benämning på två från en punkt utgående rätlinjiga halvstrålar  
Bas: En sträcka i en geometrisk figur som utgör utgångspunkt vid beräkningar 
Höjd: I en triangel sträckan från ett hörn vinkelrätt mot motstående sida 

(www.ne.se)  
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Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att stärka elevers uppfattning om begreppens betydelse och 
praktiska användning i geometri. Genom praktiska övningar och teoretiska diskussioner 
kommer vi främst att behandla begrepp och beräkningar kring omkrets och area av figurerna 
cirkel, triangel och fyrhörning. 
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Metod 
 
Det matematiska språket under lektionerna kommer vi att försöka hålla så korrekt som 
möjligt. Med det avser vi att använda matematiska termer och förklara dem för eleverna. De 
matematiska termerna vi främst vill befästa hos eleverna är termer som innefattas av 
begreppen omkrets och area, så som punkt, linje, sträcka, längd, höjd, bas, vinkel m.fl. För att 
uppnå en begreppsuppfattning inom geometrin menar vi att kunskap om uträkningsmetoder 
och definitioner behövs. Tyngdpunkten kommer att ligga på uträkningsmetoder av area och 
omkrets på olika geometriska figurer. 
  
Vid två tillfällen fick eleverna lösa uppgifter (se bilaga 1 och 2) där deras skriftliga 
redovisningar samlades in (det som vi kallat utvärderingar). 
Vid ett tredje tillfälle genomförde eleverna en praktisk uppgift (se sid.10, femte veckan) som 
bestod i att bestämma arean på en stor oregelbunden fyrhörning vars hörn markerats på 
klassrumsgolvet som vi observerade. 
Vid ett fjärde tillfälle deltog eleverna i ett gemensamt prov (se bilaga 3) avseende 
geometrikunskaper. 
 
Vi utförde också en delvis standardiserad intervju (se bilaga 4), där vi ställde likadana frågor i 
exakt samma ordning till varje intervjuperson (Patel, Davidsson, 1994).   
 
 
Försökspersoner 
 
Försökspersonerna bestod av en grupp elever ur år åtta från olika klasser, sammanlagt 15 
stycken. Denna skola använder sig av traditionella böcker i sin matematikundervisning, dessa 
böcker är nivågrupperade genom en grön och en röd version där grön är den lägre nivån. 
Eleverna i år åtta är därmed nivågrupperade utifrån vilken bok de valt att arbeta i och 
resultatet har blivit en röd grupp samt två gröna grupper. Vår handledare undervisar i en av de 
gröna grupperna och därmed blev dessa vår försöksgrupp.  
 
Bortfallet under enskilda lektioner var förhållandevis högt. Elever kom ofta sent och avvek 
långa stunder från klassrummet om de kom alls. I övrigt framgår bortfallet och redovisas 
under varje enskild uppgift i tabellerna. 
 
 
Genomförande 
 
Tidsplan för examensarbetet 
 
2002 v. 48 PM inlämnas  
 
2003 v. 2-8 Litteraturgenomgång 
 
2003 v. 12 Bakgrunden påbörjades 
 
2003 v. 18 Första utkast av bakgrund och metod inlämnades till handledaren 
 
2003 v. 21 Bakgrund, metod och genomförande inlämnades för bedömning 
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2003 v. 42-48 Slutpraktik, examensarbetet genomförs 
 
2003 v. 49-50 Sammanställa resultatet samt färdigställa rapporten 
 
 
Tidsplan under praktiken 
 
Vecka 1 Lära känna eleverna och bekanta oss med skolan,  personal och rutiner 
 
Efter vecka 1 genomfördes lektionerna enligt nedanstående planering och anpassades efter de 
förutsättningar i kunskapsnivå som rådde i klassrummet. 
 
Vecka 2 Lektion 1: Introduktion av geometri för att återuppväcka eventuella vilande 

geometrikunskaper samt spegla kommande arbetsområde 
 Lektion 2: Grupparbeten kring romb och parallellogram, samt lärarledd 

diskussion för att tydliggöra areaberäkning för dessa figurer 
 Lektion 3: Areaformeln för parallellogram med hjälp av papper och sax samt 

utvärdering (se bilaga 1) 
Vecka 3 Eleverna har höstlov, vi deltar i skolpersonalens fortbildningsaktiviteter samt 

fortsätter med examensarbetet 
Vecka 4 Lektion 1: Triangelns geometri 

 Lektion 2: Cirkelns geometri med hjälp av praktiska övningar för att konstatera  
π´s värde 

 Lektion 3: Utvärdering av arbetet v 2 och 4 (se bilaga 2)  
Vecka 5 Lektion 1: Utgick p.g.a. studiebesök 
 Lektion 2: Areaberäkningar av oliksidiga fyrhörningar  

 Lektion 3: Gruppuppgift att bestämma arean på en stor oregelbunden 
fyrhörning där endast hörnen är markerade, se sid. 10 ”femte veckan” 

Vecka 6 Lektion 1: Utgick p.g.a. studiebesök  
Lektion 2: Gemensamma diskussioner kring olika vinklar och dess 
benämningar  

 Lektion 3: Intervjuer 
Vecka 7 Lektion 1: Intervjuer 
 Lektion 2: Slututvärdering i form av prov (se bilaga 3) 
 Lektion 3: Utgick p.g.a. adventsfirande 
 
Genomförande av undersökning 
 
Vår undervisningsmetod är att använda muntlig kommunikation och praktiska övningar för att 
kunna resonera fram till lösningar och därmed få en djupare förståelse för begreppens 
betydelse inom geometrin. När tid blir över och diskussioner saknas kopplar vi aktuella 
avsnitt med uppgifter från boken som eleverna skall räkna. 
 
Karaktären av uppgifterna kommer att starta på en nivå som vi med säkerhet vet att de under 
sin tidigare skolgång har bekantat sig med, detta för att skapa en känsla för att geometri är 
enkelt. Gradvis kommer vi att höja svårighetsgraden på uppgifterna och därmed 
förhoppningsvis åstadkomma en bredare och djupare kunskap inom ämnet geometri. 
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Andra veckan börjar med introduktion och i vissa fall repetition av ämnesområdet geometri. 
Klassrummets inventarier få ligga till grund för diskussioner kring kvadrater, rektanglar, 
cirklar och vinklar. Praktiska övningar med att översätta muntlig information till korrekta 
bilder runt kvadrat, rektangel, parallellogram och romb där eleverna tränar matematisk 
kommunikation och samarbete har genomförts på två olika sätt. Veckan avslutades med en 
skriftlig utvärdering som bestod i att lösa en uppgift (bilaga 1). 
 
Fjärde veckan behandlade vi geometrin runt triangel och cirkel. Lektionerna börjar med korta 
resonemang, praktiska inslag i form av laboration för att finna värdet av π där eleverna 
gruppvis fick mäta diameter och omkrets på olika cirkulära föremål och därigenom se ett 
samband. Veckan avslutades med en utvärdering (bilaga 2). 
 
Femte veckan gick ut på att få eleverna att förstå areaberäkning av en oregelbunden 
fyrhörning. Genom diskussion och ritningar på tavlan konstaterar vi gemensamt att en 
oregelbunden fyrhörning består av två trianglar. Veckan avslutas med en praktisk 
gruppuppgift i ett stort utrymme på skolan där vi markerat fyra hörn med färgad tejp på 
golvet. Uppgiften var för grupperna att på lämpligt sätt mäta och räkna arean på området 
innanför hörnen. Material de fick använda var snöre, papper och penna. För att mäta längden 
på sträckor i figuren använde de snöret som de sedan fick måtta mot ett måttband som var fäst 
på väggen.  
 
Sjätte veckan behandlades olika vinkelbegrepp med hjälp av bokens uppgifter. Denna vecka 
diskuterade vi mest enskilt med elever då frågor och problem uppstod. Muntlig utvärdering 
där eleverna får chans att reflektera och ställa frågor på genomgångna avsnitt inför sista 
veckans prov. Sista lektionen använde vi till intervjuer, övriga elever räknade självständigt.  
 
Sjätte och sjunde veckan genomfördes intervjuer (bilaga 4) med eleverna samt ett prov på 
avsnittet (bilaga 3). 
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Resultat 
 
Resultatet redovisas i tabellform där man kan utläsa uppnåendegraden av 
begreppsuppfattningen i försöksgruppen. Intervjusvaren är redovisade i sin helhet så som 
försökspersonerna har uttryckt sig. Gruppövningen har vi redovisat genom att så objektivt 
som möjligt analysera samspelet mellan eleverna samt deras presenterade resultat av 
övningen. 
 
Vecka 2 
 
Veckans lektioner går ut på att återuppväcka eventuella vilande kunskaper i geometri samt 
övertyga om det matematiska språkets betydelse för att kunna beskriva geometriska figurer 
korrekt. Muntlig kommunikation övas på två sätt varav den första uppgiften genomförs under 
vår ledning, vi berättar för eleverna följande: 
 
Uppgift 1 ”Rita en kvadrat med sidan 5 cm, beräkna omkretsen och arean” 

”Rita en rektangel med basen 7 cm och höjden 3 cm, beräkna omkrets och 
area” 

 
Målet med denna uppgift är att se om eleverna förstår begreppen kvadrat, sida, rektangel, bas, 
höjd, omkrets och area. Tolkningen av resultatet baseras på om bilden och uträkningar är 
korrekt då har eleven förstått de olika begreppen (se tabell 1). 
 
Tabell 1. Antal elever som förstår begreppet       
Antal elever Kvadrat Sida Omkrets Area Rektangel Bas Höjd 
10 9 9 9 8 9 9 9 

 
       
 

Uppgift 2 Eleverna bildar par där de ska sitta rygg mot rygg för att inte kunna se vad den 
andra beskriver. Turvis får eleverna i paren en figur av papper som de ska 
beskriva så tydligt som möjligt för att den andra ska kunna rita densamma. 
Tvåvägskommunikation är tillåten. Figurerna som vi delar ut var olika 
parallellogram. 

 
Målet med uppgiften är att eleverna ska upptäcka att matematiska begrepp är användbara och 
ibland nödvändiga för att beskriva geometriska föremål (se tabell 2).  
 
Från början var eleverna lite osäkra för att sedan verkligen uppskatta uppgiften. Livliga 
diskussioner förekommer när ej korrekta begrepp används och därmed försvårar ritarbetet. 
 
 Tabell 2. Antalet avbildade figurer 
Antal elever Korrekt bild Felaktig bild 
10 7 3 

  
Utvärdering av veckans arbete i klassen består av en uppgift de ska lösa enskilt 
(se bilaga 1). 
 
 
 
Målet med uppgiften är att se om begreppen omkrets och area är befäst på ett sådant sätt att 
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eleven kan se innehållet i begreppen genom att utgå från en fast omkrets (se tabell 3). 
 
Tabell 3. Elevernas förmåga att utgå från en fast omkrets 
Antal elever Klarade uppgiften Klarade inte uppgiften 
11 8 3 

 
Vecka 4 
 
Utvärdering av veckans arbete består av att eleverna enskilt löser fyra uppgifter (se bilaga 2), 
diskussion med kamrater är tillåten. 
 
Uppgift 1 och 2 är räkneuppgifter där målet är att eleverna skall kunna urskilja olika 
geometriska figurer och samtidigt kunna sammanföra dessa till en enhet (se tabell 4). 
Figurernas utformning är av sådan art att betraktaren måste visualisera bilderna för att klara 
uppgiften. 
 
Tabell 4. Elevernas förmåga att hantera  flera geometriska figurer samtidigt  
Uppgift Antal elever Klarade uppgiften Klarade inte uppgiften 
1 7 5 2 
2a 7 5 2 
2b 7 3 4 

   
      
Uppgift 3 och 4 är frågor där målet är att få en bild av hur eleverna uppfattar begreppen. 
Elevsvaren anges med fingerade namn. 
 
 ”Förklara med ord hur du räknar ut arean på en triangel” 
 
Svar: Alma: Först gångrar man b·H sen dela med 2   
 Bella: Förs gångrar jag b·H och sen delar jag med 2 
 Cilla: Man räknar basen gånger höjden och sen delar man på 2 
Fyra elever har ej besvarat frågan.   
    
 ”Hur definierar du en cirkel” 
 
Svar: Alma: Den är rund 

Bella: Den är rund o om inte (r) är lika lång över alltså är de ingen cirkel 
 Cilla: Linjen från mitten är lika lång överallt 
Fyra elever har ej besvarat frågan.   
 
Vecka 5 
 
Utvärdering av veckans arbete med att räkna på areor av oliksidiga fyrhörningar består i en 
praktisk laboration där de ska fastställa arean på en stor yta. Endast ytans fyra hörn är 
utmärkta. Klassen delas in i  tre grupper.  
 
Målet med uppgiften är att eleverna måste samarbeta både fysiskt och matematiskt och 
därigenom kunna överföra teoretiska kunskaper till praktisk handling för att kunna lösa 
problemet. 
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Grupp 1 De har mätt alla sidor mellan kryssen, ritat en figur och delat den i två trianglar 
samt mätt en diagonal. Gruppen har använt diagonalen som bas till de två 
trianglarna och mätt höjden och räknat ut arean på dessa och därefter summerat 
dem. Slutresultatet blev den oregelbundna fyrhörningens area. 

 Våra iakttagelser av gruppens arbete är att ett ivrigt samarbete förekom. 
Gruppen strukturerar snabbt upp arbetet så att alla deltar aktivt och 
tillsammans konstruerar en bra lösning. 

 
Grupp 2 Gruppen har mätt sidorna i fyrhörningen och även en diagonal samt konstaterat 

att figuren består av två trianglar. Trianglarnas area har beräknats utifrån 
diagonalen och två av sidorna i figuren. Resultatet visar att gruppen ej förstått 
höjdens betydelse i areaberäkningen av en triangel. 

  
Våra iakttagelser av gruppens arbete är att ingen hade viljan eller lusten att 
delta i övningen. Efter påtryckningar tog slutligen två av gruppmedlemmarna 
tag i uppgiften och producerade en snabb och inte genomtänkt lösning. Övriga 
i gruppen var ej delaktiga. Resultatet visar att ingen i gruppen har till fullo 
förstått areaberäkning av en oregelbunden fyrhörning. 

 
Grupp 3 Gruppen har mätt sidorna i fyrhörningen samt en diagonal i figuren så att 

figuren bildas av två trianglar. Diagonalen har de använt som bas och 
vinkelrätt mot basen mätt höjden mot motstående hörn för att beräkna 
trianglarnas area. Summan av trianglarna utgör figurens area. 

 
Våra iakttagelser av gruppens arbete är att endast två arbetar aktivt med 
uppgiften. Dessa två har tidigare utmärkt sig genom sin osäkerhet på den egna 
förmågan men tillsammans uppkommer en kreativitet som leder till bra struktur 
och en bra lösning. Resultatet visar att två av eleverna i gruppen förstått 
areaberäkning av en oregelbunden fyrhörning. De övriga är ej delaktiga. 

 
Vecka 6 
 
Utvärdering av vår arbetsmetod består i att intervjua fem slumpvalda elever från klassen. 
Villigheten att utförligt svara på frågor var inte stor, därmed diskuterar vi med varje elev 
kring frågan. Ur diskussionen sammanfattar vi ett svar som eleven accepterar som sitt. 
Följande frågor ställs: 
 
Fråga 1 ”Hur tycker/tror du att du lär dig matematik bäst?” 
 
Svar: Cilla: Lyssna och räkna, först gemensamt sedan själv 

Albin: Genomgångar, läsa faktatext, ”lite” övning 
Alma: Räkna själv lite handledning 
Bella: Att räkna själv, lyssna på genomgångar 
Doris: Räkna tillsammans och själv 
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Fråga 2 ”Hur tycker du att dina geometrikunskaper har utvecklats dessa veckor?” 
 
Svar: Cilla: Ganska mycket nytt, hyfsat tempo 

Albin: Mycket, hade glömt nästan allt 
Alma: Bättre många nya grejer 
Bella: Cirkeln är ny, det andra kom jag ihåg 
Doris: Lite bättre, π var nytt 

Fråga 3         ”Utveckla och förklara hur du tror att du lär dig av att arbeta i grupp och 
gemensamt försöka lista ut matematiken i uppgiften?” 

 
Svar:           Cilla: Vet ej, spelar ingen roll 
                   Albin: Många olika förslag ger nya lösningar 
                  Alma: En svår uppgift är bättre att lösa i grupp men en enklare uppgift är 
bättre 
                  att lösa enskilt 
                  Bella: Man lär av varandra, det den ena inte kan förklarar den andra 
                   Doris: Nog lär man sig av det, frågor ger svar 

 
Fråga 4 ”Hur tycker du att matematiken skiljer sig från andra skolämnen” 
 
Svar: Cilla: Man måste räkna, gillar bäst praktiska /estetiska ämnen 

Albin: Ingen skillnad alla ämnen är halvtråktiga 
Alma: Vet ej, det skiljer sig mycket från andra ämnen 
Bella: Gillar inte matte, favoritämnena är idrott och slöjd 
Doris: Tråkigt för att det är jobbigt. Matematiken skulle vara roligare om den 
var mer praktisk 

 
Vecka 7 
 
Som utvärdering av hela geometriavsnittet använder vi oss av ett prov (se bilaga 3), delvis för 
att vår handledare ville ha ett bedömningsunderlag men vi använder provet mer för att 
utvärdera elevernas begreppsuppfattning (se tabell 5). Svaren på uppgift sju är av sådan 
svårtolkad karaktär att vi beslutat att stryka uppgiften då denna var att rita vinklar med hjälp 
av en gradskiva. Svårigheten här är att bedöma om eleven kunnat eller slarvat någon grad. 
 
Tabell 5. Resultat av elevernas begreppsuppfattning 
Uppgift Begrepp Förstår Gjort uppgift 
1 Kvadrat 11 11 
2 Parallellogram   8 10 
3 Cirkelns definition med ord   1   6 
4 Triangelns area   6 11 
5 Sammansatta areor   3 11 
6 Värdet av π   1   9 
7 - - - 
8 Triangelns vinkelsumma   8 11 
Antal elever som gjort provet                                      12 
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Diskussion 
 
Reliabilitet och validitet 
 
Tillförlitligheten till denna studie har påverkats av många olika faktorer som gör att 
giltigheten kan ifrågasättas. 
 
Den totala storleken på gruppen var 15 personer. Hela gruppen var aldrig närvarande 
samtidigt, oftast var det omkring 8 –10 elever på lektion. Orsaken till den stora frånvaron var 
skolk och väldigt sena ankomster. Denna problematik hade vi svårt att påverka under så kort 
period som praktikveckorna varade. Vi försökte efter bästa förmåga prata med eleverna om 
hur viktigt det är att passa tider men tyvärr utan större framgång. Gruppens sammansättning 
upplevde vi som mycket olycklig då samtliga elever saknade intresse för skolan och 
framförallt för matematik. 
 
Arbetssättet eleverna var vana vid var att arbeta från början till slut i boken. Eleverna hade 
aldrig tidigare upplevt att undervisningen inte kom i kronologisk ordning från boken. 
Därigenom uppkom många frågeställningar och diskussioner varför avsnittet geometri skulle 
behandlas i förtid. Misstankar och irritation väcktes ofta angående huruvida de skulle vara 
tvungna att arbeta med samma avsnitt i matematiken en gång till. Detta hade kanske kunnat 
undvikas om vi hade varit mer förberedda på att denna reaktion kan uppkomma hos elever. 
Introduktionen skulle ha kunnat vara tydligare i avsikten med vad och varför 
geometriavsnittet skulle behandlas före andra kapitel i boken. Våra intentioner mottogs alltid 
med en attityd som resulterade i att vi upplevde svårigheter att få det gensvar vi hade önskat, 
därigenom uppkom en frustration hos oss som kan ha påverkat resultatet negativt.  
 
Validiteten till mätresultaten kan också ifrågasättas eftersom alla elever i denna grupp inte 
hade viljan eller intresset att utförligt redovisa sina uträkningar och tankegångar. Resultatet 
har vi tolkat utifrån vad vi dels kan utläsa mellan raderna att de har tänkt samt matematiska 
uträkningar. Många av utvärderingsfrågorna har eleverna ej bemödat sig med att ens försöka 
svar på, detta har vi tolkat till att de ej behärskat uppgiften. Sanningen är troligen den att 
någon sorts kunskap i ämnet finns men självförtroendet inte finns för att ens försöka. Samtal 
med enskilda elever visar att de har betydligt mer kunskap än de själva tror och fått bekräftat 
för sig själv. 
 
Resultatdiskussion 
 
Intentionerna med studien var att försöka höja och befästa elevernas geometrikunskaper till en 
nivå som de enligt kursplanen ska ha uppnått i slutet av år nio. Verkligheten var dock att vi 
uppfattade deras kunskapsnivå inom geometri långt under vad som kunde förväntas av elever 
i år åtta. Vi förväntade oss innan studien startade att eleverna var vana att räkna själva och 
därmed var förberedda på ett visst ansvar för sin kunskapsinhämtning. Uppgiften för oss 
skulle vara att gå ett steg längre genom att eleverna skulle tränas i att formulera sina tankar 
och genom detta utveckla och få en djupare kunskap om både begrepp och 
användningsområden för geometri. Resultatet visar att elevgruppen hade getts ansvaret att 
”räkna på” vilket visade sig att de inte behärskade och inget arbete gjordes. Detta bara att 
elever räknar uppgifter löpande gäller tydligen inte dessa elever vilket motsäger Stendrup 
(2001). Viljan de visade för att räkna själv var bara en undanflykt för att göra ”ingenting”. 
Detta resulterade i att uppgifter och övningar var tvungna att anpassas till deras förkunskaper, 
vilka vi upplevde som mycket låga, för att få någon respons och gensvar hos eleverna. Det 
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låga gensvaret kan tänkas bero på att eleverna inte visar vad de egentligen kan utan 
erfarenheten har gett dem insikten av att ”inte kunna” resulterar i lägre krav och lätta 
lektioner. 
 
Målsättningen med vår studie var också att eleverna skulle få en förståelse för de 
vetenskapliga begrepp som finns inom området vi avgränsat oss till. Verkligheten var den att 
eleverna låg på en nivå där endast vardagliga begrepp förekom och begreppsuppfattningen 
var inte befäst. Vår metod bygger på att elever ska genom konkreta exempel och vardagliga 
uttryck kunna skapa sig inre bilder som kan ligga till grund för teoretiska diskussioner där 
vetenskapliga begrepp kan införas och även få en bestående betydelse för den enskilda. 
Denna studie skulle kunna fungera om tiden var i ett längre perspektiv. Eleverna behöver dels 
tid för att vänja sig vid arbetssättet samt upplevelsen av att de utvecklar sin kunskap. 
 
Styrdokumenten (Skolverket 2000) säger att läraren och skolan skall bl.a. sträva efter att varje 
elev blir självständig och nyfiken på att lära och införskaffa sig kunskap och genom detta får 
en tilltro till sin egen förmåga. Vi upplever att styrdokumenten för skolan inte alltid är 
överförbara på verkligheten som alltför ofta visar att elever varken har viljan eller intresset. 
Bakgrunden till vår studie och ifrågasättandet av hur vi kan motivera elever att lära kvarstår. 
För att uppnå läroplanens krav är kanske inte alltid ett självständigt arbetssätt vägen till 
måluppfyllelse utan vi tror att många elever behöver en mer strukturerad och lärarledd 
handledning. Detta skulle i praktiken leda till att vi som pedagoger måste återta ledarrollen i 
klassrummet där vi även ställer högre krav på eleven. 
 
Under vår praktikperiod har vi sett och reagerat på hur lite vissa elever presterar under varje 
lektion. Forskning har visat att kunskap måste få fäste i långtidsminnet för att bli något 
bestående som varje individ kan använda sig av senare. Kapaciteten på långtidsminnet måste 
tränas upp och detta görs genom upprepade övningar och återkopplingar, i matematik innebär 
det kanske upprepning av varje lösningsstrategi tills den känns automatiserad. Vi upplevde att 
eleverna i vår försöksgrupp har stannat på den kunskapsnivå i matematik de ”nött” in under 
de tidigare skolåren och det är endast detta de har självförtroende att visa. Efter denna studie 
är vi förvissade om att ett arbetsklimat i klassrummet måste vara av sådan art att 
matematiklektioner är till för att inhämta och befästa kunskap som kommer att vara 
nödvändig i fortsatta studier. Aktiviteter som tillhör fritiden ska lämnas utanför och 
ordningsregler ska följas, detta ingår i skolans uppdrag för att eleverna ska ha en chans att 
utveckla en individuell kunskapsinhämtning. Det som skrivs i den lokala skolplanen (Kalix 
kommun 2000) verkar inte omfatta dessa elever då deras kunskaper ligger långt under vad 
som borde vara rimligt.   
 
För att syftet till denna studie skall kunna uppnås med större tillförlitlighet och bättre resultat 
kan det vara bra att tänka på följande: 
 

• Undersök elevernas förkunskaper samt arbetssätt innan studien påbörjas 
• Studien kan vara lämplig att utföra i två olika elevgrupper för att kunna jämföra samt  

få en bättre validitet på undersökningen 
• Förbereda sig på att det kan finnas invändningar mot förändringar samt utveckla en 

plan för hur dessa ska hanteras 
• Introduktion av syftet med arbetet så att eleverna deltar mer aktivt  
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I praktiken är det i det närmaste en omöjlig uppgift att komma in som ”vikarie” under endast 
sju veckor och kunna påverka en grupp med ovanstående sammansättning. De har vant sig vid 
ett negativt studiemönster och det största problemet ligger inte i matematiken utan i själva 
inställningen till skolarbetet. 
 
Uppgiftsanalys 
 
Vecka 2 
 
Uppgift 1 Resultatet visar att de flesta i gruppen kan de grundläggande begreppen för att 

en diskussion ska vara möjlig. Denna uppgift är ett förkunskapsprov då dessa 
begrepp ska ha förekommit i deras utbildning redan många gånger och av den 
anledningen bör vara befästa. Av de tio elever som gjorde uppgiften var det en 
som inte redovisade något, troligt är att någon kunskap hos denne finns men 
viljan att utföra uppgiften däremot inte fanns. 

 
Uppgift 2 Övningen var mycket uppskattad, alla deltog aktivt, och därmed ett roligt inslag 

i den övriga undervisningen. Vi ifrågasätter uppgiftens matematiska karaktär då 
den mera kan liknas vid en kontaktövning. Dock visade övningen att kunskap 
om matematiska ord är till stor hjälp för att en avbildning ska bli bra. 

 
Utvärdering Resultatet av veckans arbete visar att flera inte har den kunskap som krävs för 

att lösa den enklaste formen av geometriuppgifter. Uppgift 1 och 2 gav oss 
uppfattningen av att eleverna behärskade den grundläggande geometrin men 
utvärderingsuppgiftens sammansättning där uträkningen delvis måste ske 
”baklänges” visade att kunskapsbasen inte var alltför omfattande. Vi upplever 
att det som Unenge skriver i sin bok ”Lära matematik” stämmer, han menar att 
eleven har en kunskapsbas till stoffet medan läraren har sin mer ämnesteoretiska 
kunskap i ämnet. Dessa skillnader gör att om läraren inte tar hänsyn till och 
skaffar sig vetskap om elevens förkunskap i ämnet blir vägen till stoffet inte 
alltid självklar för eleven. Fortsättningsvis hade vi denna vetskap i åtanke då vi 
diskuterade och förklarade begrepp för eleverna. 

 
Vecka 4 
 
Uppgift 1,2 Resultatet visar att många inte klarar av grundläggande geometri. Vi tror dock 

att största problemet i denna grupp är att viljan och intresset saknas. En 
diskussion med enskilda elever visar att kapacitet och förutsättningar finns. 

 
Uppgift 3 Denna fråga skulle kunna ha formulerats annorlunda då de få svar som vi fick 

bara uttryckte triangelns areaformel med ord. En bättre fråga hade varit ”Varför 
är formeln för arean på en triangel (b·h/2)?”  

 
Uppgift 4  Detta var tydligen väldigt svårt eftersom enbart två elever hade en någorlunda 

bra förklaring. Talet π var det många elever som inte visste något närmevärde 
på. Vi försökte tidigare lektion laborera fram värdet genom att mäta olika 
cirkulära föremåls omkrets och diameter, tyvärr fick laborationen avbrytas då 
många av eleverna inte kunde koncentrera sig och kaos uppstod. 
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Vecka 5 
 
Veckans utvärderingsuppgift på oliksidiga fyrhörningars areor var en gruppövning som 
skedde i ett annat utrymme än klassrummet. Eleverna var som vanligt motståndare till 
övningen men efter ett tag började några att arbeta. Denna övning är ett bra sätt att konkret 
använda sig av teoretiska kunskaper för att kunna överföra teori till verklighet. Uppgiften 
kräver samarbete samt kunskap om hur höjden i en triangel är betydande för hur arean ska 
bedömas. Märkligt är att alla grupper började uppdraget med att mäta omkretsen på figuren 
fast denna inte söktes. Orsaken till detta kan bero på att eleverna förutsätter saker utan att 
tänka efter eller att uppfattningen om skillnad mellan area och omkrets inte är befäst. 
Önskvärt vore att arbeta med en mer motiverad grupp elever. Vi upplever att de som arbetade 
aktivt ändrade sin attityd till ett mera positivt förhållningssätt till övningen. 
 
Vecka 6 
 
Intervjuerna bekräftar det vi upplevt under hela praktikperioden. Eleverna i denna grupp 
tycker att matematik är tråkigt och jobbigt, men att gruppuppgifter i matematik kan vara 
kunskapsutvecklande. 
 
Ur intervjuerna ser vi att tre av flickorna trots allt är mycket positiva till sin kunskapsbildning 
under denna period, dessa utgör ca en tredjedel av de som mest deltagit i studien. Dessa 
upplever att deras geometrikunskaper och begreppsbildning har utvecklats. 
 
Intervjumetoden som värderingsmodell i denna typ av studie är värdefull då eleverna 
uttrycker sin syn på hur deras kunskaper har förändrats. Trots relativt blygsamma resultat på 
direkta räkneövningar visar intervjuerna att kunskapsnivån hos dessa tre flickor har höjts, det 
är trots allt målsättningen för oss som pedagoger att höja befintliga kunskaper till en högre 
nivå och det har vi gjort. Samma elever har ett svagt intresse för matematik i allmänhet men 
kanske vår metod skulle i ett längre tidsperspektiv vara utvecklande och motiverande, 
eventuellt skulle fler elever i gruppen också höja intresset. 
  
Vecka 7 
 
Provet visade att denna grupp elever i år åtta ligger på en låg nivå kunskapsmässigt i 
geometri. Det är svårt för oss att utläsa från resultaten om eleverna har utvecklat sin 
begreppsuppfattning men efter fyra veckors diskussioner och laborationer skulle det vara 
anmärkningsvärt om inget utvecklats. Av de elever som visar sämsta resultaten bör tilläggas 
att stor frånvaro och lågt intresse varit genomgående. 
 
Fortsatt forskning 
 
Det finns elever som ligger långt ifrån läroplanens ”mål att sträva mot” och kursplanens mål 
inom matematik. Läroplanen och kursplanen i matematik innefattar även dessa elever och 
läraren skall sträva efter att uppnå målen men görs det? Det är en intressant fråga att fördjupa 
sig i. 
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Vidare skulle en bättre metod, som passar omotiverade elever, kunna utvecklas så att målen i 
läroplanen och kursplanen uppnås. 
 
Intressant vore om denna studie skulle genomföras under en längre tid för att då eventuellt se 
om denna arbetsmetod leder till högre begreppsuppfattning eller ökar intresset för matematik. 
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 Bilaga    1

 
Lös uppgiften! 
 
 
Rektangeln består av två kvadrater. Varje kvadrat har omkretsen 16 cm. Beräkna rektangelns 
omkrets och area. 
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Utvärdering vecka 45 (vecka 4) 
 

Uppgift 1 Vad är den minsta mängd tyg som krävs för att sy tältet (utan golv) i figuren? 
Svara i hela kvadratmeter. 

 
 
 
 
 3,2 m 
 
 
 
 1,9 m               1,1 m 
 
 
 0,8 m 
 
           3,2 m 
 
 
 
 

Uppgift 2 Vilken är störst av kvadratens eller cirkelns 
 

a) omkrets?     
     (cm)  

b) area? 
 2,5 4,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppgift 3 Förklara med ”ord” hur du räknar ut arean på en triangel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppgift 4 Hur definierar du en cirkel? 
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Matematikprov Geometri 

 
Namn…………………………………………………………………Klass…………. 

 
Alla uträkningar skall redovisas så era tankegångar kan följas. 

 
 

1. Rita en kvadrat med sidan 3 cm (1) 
 
2. Rita ett parallellogram med basen 4 cm och höjden 2 cm (1) 
 
3. Vad är definitionen för en cirkel? (3) 
 
4. Beräkna omkrets och area på figuren (2) 
 
 
 
 
 
 
5. Beräkna arean på figuren (3) 
 
 2,0 cm 
 
 

       2,5 cm 
 
 
 
 
 5,0 cm 
 
6. Beräkna omkrets och area på figuren, radien är 1,2 cm (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. a) Rita en rät vinkel (1) 
 b) Rita en vinkel som är 45° (1) 
 c) Rita en vinkel 135° (1) 
 
 
8. Hur stor är vinkeln C? Visa med uträkning! (2) 
 
 B 
 
 70° 
 
 
  
   
  80˚ 

                                A                                                       C     
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Intervjufrågor 
 
 

1. Hur tycker/tror du att du lär dig matematik bäst? Följdfråga: Läsa?, Lyssna?, 
Diskutera? 

2. Hur tycker du att dina geometrikunskaper har utvecklats under veckorna vi 
har varit här? 

3. Lär du dig något av praktiska övningar där du måste arbeta i grupp och 
gemensamt försöka lista ut matematiken för att lösa uppgiften? 

4. Hur tycker du matematiken skiljer sig från andra skolämnen? 




