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Förord 
 
Detta examensarbete hade förmodligen inte blivit färdigt om jag inte hade fått hjälp och 
handledning av min familj. Jag vill även tacka personalen på Djuptjärnsskolan Kalix där jag 
gjort undersökningen, de har gjort det här arbetet genomförbart och ett speciellt tack till 
lärarna på mellanstadiet som bidragit med deras erfarenheter och kunskaper i ämnet geometri. 
 
Jag vill även tacka lärarstuderande Jonas Tornéus som genomförde en bra opponering av mitt 
arbete och jag fick stor hjälp med att kunna förbättra min rapport.  
 

 
Joakim Henriksson 
 
2006-01-10 
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Abstrakt 
 
Undersökningen genomfördes på Djuptjärnsskolan i Kalix under hösten 2005, jag har 
undersökt arbetsmetoderna som lärarna på mellanstadiet bedriver i ämnet geometri. Det har 
genomförts kvalitativa intervjuer med tre lärare på mellanstadiet för att studera deras 
arbetsmetoder. För att få en större inblick i ämnet har observationer utförts i en av klasserna 
på mellanstadiet. Dessutom har det studerats vilka läromedel som använts i det aktuella ämnet 
för att se vad de vill att barnen skall arbeta med i geometri, för att få en historisk inblick i 
geometrins arbetsmetoder i dessa åldrar har studier gjorts för att kunna se eventuella 
skillnader i en läroplan från 1969 (Lgr 69) och den som används idag Läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet (Lpo 94). Resultatet visar att lärarna som intervjuades vill arbeta 
med praktisk geometri, där eleverna får experimentera och ta hjälp av sina kamrater och ta del 
varandras erfarenheter och kunskaper. Eleverna skall även se nyttan med vad de lär sig i 
geometri, de skall kunna koppla den till livet utanför skolans väggar. Konkret geometri där 
eleverna får arbeta praktiskt och ta hjälp av sina kamrater är den arbetsmetod som lärarna 
förespråkar i undersökningen. I den historiska granskningen av geometrins arbetsmetoder 
kom det fram att tidigare läroplaner var mer regelstyrda och på så sätt fick inte lärarna testa 
sina idéer i ämnet lika mycket som de får med dagens läroplan. 
 
Nyckelord: arbetsmetoder, geometri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Joakim Henriksson Pedagogik 
Institutionen för utbildningsvetenskap 
LUA302 2006-01-15 
 
 

Innehållsförteckning 
   Förord 

   Abstrakt 

Inledning      1 

Bakgrund      1 

Vad säger läroplanen och kursplanen    1 

Jämförelse mellan gammal och ny läroplan   2 

Filosofernas syn på arbetsmetoder    2 

   Jean Jacques Rousseau     2 

   John Dewey     3 

   Lev Vygotskij     3 

   Piaget      3 

Pedagogers syn på arbetsmetoder i geometri   3 

Syfte      5 

Metod      5 

   Intervjuer      6 

   Urval      6 

   Intervju med lärare i årskurs fyra    6 

   Intervju med lärare i årskurs fem    7 

   Intervju med lärare i årskurs sex    8 

Observation årskurs fem     8 

Läromedel      9 

   Årskurs fyra     9 

   Årskurs fem     10 

   Årskurs sex     10 

Stämmer målen överens med kursplanen   10 

Diskussion      11 

   Validitet      11 

   Reliabilitet      11 

   Resultatdisskusion     11 

Forstsatt forskning     13 

 



Joakim Henriksson Pedagogik 
Institutionen för utbildningsvetenskap 
LUA302 2006-01-15 
 
Erfarenheter för mitt kommande arbete som lärare  13 

Referenslista     14    

 

Bilaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Joakim Henriksson Pedagogik 
Institutionen för utbildningsvetenskap 
LUA302 2006-01-15 

 1

 

Inledning 
 
Matematik har alltid varit ett intressant ämne för mig, självklart är vissa saker roligare än 
andra inom matematiken. För mig är det geometrin som varit extra roligt. Att rita figurer, 
fundera och räkna ut summor har alltid fascinerat mig. Det var nog blandningen av matematik 
och bild som gjorde det intressant, jag kunde relatera det till något verkligt, ritade jag ett hus 
kunde jag se vinklar, spelade jag fotboll på en plan så hade den en geometrisk form, tanken 
fanns nog hos mig att geometrin finns överallt i våra liv. Geometrin under mina tidigare år i 
grundskolan fick mig att vilja lära mig mer och utveckla mina kunskaper inom ämnet, jag vill 
därför ta reda på vilka inlärningsmetoder som används i geometri i åldrarna tio till tolv år. På 
så sätt kan jag ta vara dessa metoder och anamma dessa i mitt framtida yrke som pedagog. 
 

 

Bakgrund 
 
För att få en definition av ordet geometri har jag slagit upp det i två uppslagsböcker. 
 

Gren av matematiken som sysslar med beräkning av längder av sträckor, ytor av figurer och 

volymer av kroppar i rummet. (Nordstedts svenska ordbok + uppslagsbok, 2001, s. 356) 

 

Vad säger läroplanen och kursplanen 
 
Skolan har kunskapsmål som eleverna skall uppfylla i de olika ämnena. Dessa mål finns 
nedskrivna i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94). Lärarens uppgift är att 
varje enskild elev skall uppnå dessa mål. Varje årskurs har mål som de skall uppnå, det finns 
strävansmål, det är mål som eleverna skall försöka uppnå sedan finns det kunskapsmål som 
skall uppfylla. I kursplanen står det följande, Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det 
femte skolåret: 
 

• ha grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och beskriva 
grundläggande egenskaper hos geometriska figurer och mönster 

 
• kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar och massor 

(Kursplaner för grundskolan, utbildningsdepartementet, 1994, sidan 34) 
 
Läraren har bestämda mål som de skall få barnen att uppfylla, men tillvägagångssättet är i 
stort sett valfritt. Lpo 94 är utformad att läraren avgör själv i hur stor utsträckning hon eller 
han skall gå tillväga för att målen skall uppnås i respektive ämne. Tidigare läroplaner har varit 
mer regelstyrda på så vis att läraren inte hade lika stor frihet i tillvägagångssätt av 
arbetsmetoder.  
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Jämförelse mellan gammal och ny läroplan 
 
Jag har studerat två läroplaner, läroplanen för grundskolan, supplement Matematik, 1969 (Lgr 
69) och Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) för att kunna urskilja 
skillnader i synen som funnits i geometri. Läroplanen för grundskolan 1969 hade högre 
kunskapskrav på eleverna i åldrarna 10-12 år än vad Lpo 94 har. Sidan 14 och 15 i Lgr 69 står 
det att eleverna skall behärska följande geometriska ord i årskurs 1-3:  
 
plan, rum, kropp, yta, område, rand, hörn och sida 
 
Under mellanstadiet skall eleverna fortsätta med laborativa övningar och behandla ord som:  
 
konkav respektive konvext område, stråle, polygon, vinkel, halvplan, radie, kub, klot, kon, 
cylinder, prisma, vinkelrät, normal, likformig, tangera och kongruent.  
 
Dessa är bara en del av de geometriska uttrycksformer eleverna skulle behärska i Lgr 69. I 
dagens läroplan tar man inte upp alla dessa geometriska begrepp under tiden på mellanstadiet, 
ord som konkav och konvext område utan behandlas först under högstadiet och för barn över 
12 år. I den gamla läroplanen från 1969 står det på sidan 16: 
 
 Så småningom övergår man till att låta eleverna rita koordinatsystem och i dessa markera 
punkter med givna koordinater samt ange koordinater för utlagda punkter. (Skolöverstyrelsen 
1969, s.16) 
 
 Lpo 94 berör detta område väldigt lite, på sidan 35 i Kursplanen för grundskolan står det att 
barnen skall: 
 
 kunna avläsa och tolka data givna i tabeller och diagram samt kunna använda några 
elementära lägesmått. (Utbildningsdepartementet, 1994, s.35) 
 
 Den nya läroplanen har utformat sina kunskapskrav väldigt luddigt i jämförelse med Lgr 69 
som skriver ned väldigt noggrant vad eleverna skall kunna och hur läraren bör gå till väga. 
Detta är också en skillnad mellan de två läroplanerna, utformningen av själva läroplanen har 
förändrats mycket under de 36 år som gått mellan dessa två läroplaner. Lpo 94 har en mer 
öppen syn för hur läraren skall gå tillväga för att lära ut matematiken för barnen. Lgr 69 har 
en stramare linje för hur läraren skall gå tillväga i sina arbetsmetoder i geometri och jag får 
bilden av att den ger direktiv för hur läraren skall agera i klassrummet. (Skolöverstyrelsen, 
1969, s. 14-16) (Skolverket, 1994) 
 
 
Filosofernas syn på arbetsmetoder 
 
Jean Jacques Rousseau (1712-1778) 
 
Rousseau var en känd Fransk filosof som räknades till reformpedagogerna, denna 
pedagogiska filosofi sätter barnet i centrum istället för läroämnena. Han ville att pedagogerna 
måste kunna visa den praktiska nytta med uppgiften, han ville även att skolan skulle arbeta 
praktiskt istället för att sitta vid sina skolbänkar och läsa böcker (Stensmo, 1994). 
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John Dewey (1859-1952) 
 
Han var en amerikansk filosof som ville att eleverna skulle vara delaktiga i sin egen 
inlärningsprocess. Praktiskt arbete som ska resultera i att barnet får en djupare förståelse och 
tar till sig kunskapen på ett aktivt och stimulerande sätt.  
 
Det fick uttrycket Learning by doing Med det menar Dewey att eleven skall arbeta laborativt 
och undersökande, det viktigaste med varje uppgift är att den är konkretiserande, eleven bör 
kunna se nyttan med uppgiften. Gruppuppgifter skall också finnas, Dewey vill att eleverna 
skall få igång disskusioner mellan varandra och på så sätt få en djupare förståelse (Stensmo, 
1994). 
 
 
Lev Vygotskij (1896-1935) 
 
Vygotskij föddes i Vitryssland samma år som Piaget, han dog endast 38 år gammal av 
tuberkulos. Det sägs att om han hade fått leva längre hade han haft en ledande roll i 
västerländs psykologi som Piaget. Under den tid han levde producerade han väldigt många 
och intressanta vetenskapliga arbeten. Vygotskij ansåg att språket är den viktigaste funktionen 
för mänsklig utveckling, barnen skall få samtala mycket i skolan och på så sätt bygger barnet 
byggstenar för ett fortsatt lärande. Han vill att barnen skall arbeta med samarbetsövningar och 
få ett socialt samspel mellan varandra för att på så sätt stimulera barnens kunskapsutveckling. 
Undervisningen skall läggas på en nivå precis ovanför elevens förmåga, eleven får då 
anstränga sig lite för att klara av uppgifterna. Det kan hända att eleven inte förstår till en 
början vad läraren vill, men plötsligt så kommer pusselbiten på rätt plats och då har eleven 
förstått principen och utvecklingen gör ett skutt framåt (Imsen, 2000). 
 
 
Piaget (1896-1980) 
 
Piaget var verksam vid Jean Jacques Rousseau institutet i Genève. Där skrev han pedagogiska 
skrifter. Han fokuserade sina arbeten om hur undervisningen och inlärningen skulle 
genomföras istället för vad innehållet skulle bestå av. Piaget anser att lärandet är en aktiv 
process, barn når kunskap genom handlingar och erfarenheter, låta elevernas nyfikenhet och 
kreativitet styra sin utbildning. Skolan skall vara en arena för ett aktivt lärande där eleven 
skall få arbeta med uppgifter som är direkt kopplade till hur verkligheten ser ut. Det är eleven 
som skall vara aktiv, inte lärare eller läromedier. (Stensmo, 1994, s. 134) (Stensmo, 1994) 
 
 
Pedagogers syn på arbetsmetoder i geometri 
 
Gudrun Malmer fil. Hedersdoktor i Malmö har arbetat som klasslärare, speciallärare, 
skolledare samt metodiklektor vid Lärarhögskolan i Malmö, hon beskriver i sin bok Bra 
matematik för alla, från 2002 vikten av att eleverna ser nyttan med vad de lär sig i skolan, 
med det menar hon att all kunskap som barnen får i skolan skall vara meningsfull och på så 
vis få barn stimulerade att lära sig mera. Hon tar även upp hur pedagogerna skall gå till väga 
för att uppfylla målen för matematik i Lpo 94, målet är att få eleverna mer aktiva i ämnet.  
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Malmer påstår att skolan måste förändra undervisningen och låta eleverna arbeta mer med 
laborativa och undersökande arbetsmetoder. Arbetar eleverna aktivt i ämnet matematik bidrar 
detta till en djupare förståelse kunskapsmässigt. Hon ger även tips på laborativa hjälpmedel 
som lärare kan anamma för att få eleverna mer aktiva i matematik. I ämnet geometri nämner 
(Malmer, 2002) geobrädet som hon förespråkar starkt för, barnen får arbeta laborativt och 
arbeta aktivt med att skapa geometriska figurer.  
 
Gudrun Malmer (Malmer, 2002) nämner geobrädet som ett bra redskap för eleverna att arbeta 
med i geometrin. Andrejs Dunkels (Dunkels, 1983) har arbetat som lärare i matematik vid 
Högskolan i Luleå och har skrivit en bok om geobrädets användningsområden i geometri. Han 
skriver att geobrädet kan användas i alla åldrar, från förskolan upp till vuxen ålder. Genom att 
använda geobrädet kan elever lära sig att forma geometriska figurer och areor av geometriska 
figurer, denna arbetsmetod inbjuder till ett undersökande arbetssätt. Arbetsområdena är 
många vid användning av geobrädet, eleverna får träning i selektivt seende, vilket innebär att 
de tränas på att kunna se det väsentliga i uppgiften och kan sortera bort vidkommande 
detaljer. (Dunkels, 1983)    
 

  Bild på geobrädet. 
    
 
I boken Bra matematik för alla nämner Gudrun Malmer ett holländskt par vid namn van Hiele 
som forskat i hur barn tänker i geometri. Resultatet blev att de kunde urskilja fem 
inlärningsnivåer som alla barn går igenom: 
 
 

1. Igenkänning är den första nivån, barnet känner igen figuren som en helhet men ingen 
djupare förståelse av själva figuren. 

 
2. Analys är den andra nivån, här börjar barnet kunna undersöka den geometriska figuren 

samt avbilda den på geobräde eller klippa ut figuren av papper. 
 

3. Abstraktion är den tredje nivån, här skapar barnet en matematisk rumslig uppfattning 
av de geometriska figurerna Denna nivå når sällan barn upp till på lågstadiet. 

 
4. Deduktion är den fjärde nivån, på denna nivå har eleven skapat ett logiskt tänkande 

och kan dra slutsatser. Men även förstå vikten av bevis vid geometriska slutsatser. 
 

5. Stringens är den sista nivån, barnet skall kunna tillämpa metoder för uträckningar samt 
utveckla abstrakta matematiska teorier.  (Malmer, 2002) 

 
 
Malmer tar upp att det finns en hel del geometriska figurer i våra klassrum, hon menar att 
barnen iakttar dessa geometriska former men de behöver hjälp med att lära sig sortera 
iakttagelserna men även förmågan att uttrycka det i tal och skrift. En annan intressant  
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laborativ övning som Malmer tar upp är tangram, den består av sju geometriska figurer: fem 
trianglar (olika storlekar), en kvadrat och en parallellogram. Utifrån dessa figurer skall man 
skapa bilder på T.ex. människor, djur, bokstäver och siffror. När Gudrun Malmer arbetar i 
ämnet geometri vill hon göra den så begriplig som möjligt. Praktiska övningar och 
vardagsmatematik har speglat hennes lärarroll i skolan. Allt från tapetsering, målning och 
tygåtgång har eleverna fått räkna på. (Malmer, 2002) 
 
 
Bengt Ulin tar i sin bok Engagerande matematik upp tre punkter som utgör grundvalar för god 
undervisning: 
 

• Ständigt förnyad inlevelse i ämnet. 
• Kännedom om elevernas utvecklingsfas i den aktuella åldern. 
• Inlevelse i den enskilda eleven. 

 
 
Med den första punkten menar Ulin att läraren skall skapa en mystisk stämning i 
matematiken, som en slags roman bygger man upp lektionsserien, varje lektion har sitt eget 
kapitel, därigenom skapas det en spänning och eleverna vill utveckla och nå nya gränser inom 
matematiken och komma till nästa kapitel. Den andra punkten går ut på att läraren har en god 
kännedom om hur långt eleverna har kommit i utvecklingsfasen samt känna till målen som är  
uppsatta för just den åldern. Den sista punkten handlar om att läraren har en god kännedom 
om den enskilda eleven, men även att det skapas ett förtroende mellan parterna och på så vis 
känner sig eleven uppskattad och gör bättre ifrån sig i skolan. Använder läraren sig av dessa  
punkter som en slags bas i sin undervisning så blir undervisningen god enligt Ulin. Han vill 
att matematikundervisning skall ta ny form. Dagens matematik är tragglande och eleverna 
hankar sig framåt i matematikboken med läraren som en tråkig guide. Istället vill han skapa 
en spännande och intressant matematik, ett äventyr som får eleven att vilja lära sig mera. 
Detta gäller all matematik, även geometri. Ulin vill förmedla känslan att matematik kan vara 
så mycket mer än vad dagens skolor gör av den. Låt barn utforska och arbeta praktiskt. Han 
anser att det är viktigt att skolämnen integreras med matematiken. Geometrin kan synliggöras 
inom slöjd genom att låta eleverna rita skisser hur figurerna skall se ut och sedan tillverka 
geometriska modeller både i textilslöjd och träslöjd, och på så vis behöver inte geometrin vara 
abstrakt. Det finns många samarbetsområden mellan geometri och slöjd. (Ulin, 1996) 
 
 
Syfte 
 
Syftet med min studie är att få större förståelse för hur lärare med elever i åldrarna 10-12 år 
arbetar i ämnet geometri och varför de arbetar på det sättet. 
 
 
Metod  
 
Jag gjorde min undersökning på en skola i Kalix kommun. Där fick jag under en fyra veckors 
period följa en klasslärare för årskurs fem med 36 års erfarenhet inom läraryrket. Jag valde att 
använda mig av den kvalitativa forskningsmetoden intervjuer så att jag kunde fördjupa mig i 
den enskilda lärarens syn på arbetsmetoder i geometri och få en mer personlig prägel på mitt  
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arbete, enligt (Kvale, 1997) är syftet med denna metod att förstå ämnet ur den intervjuades 
egna perspektiv.  Under min tid på skolan intervjuade jag tre lärare i årskurs fyra, fem och 
sex. Intervjuerna utformades som samtal där jag ställde frågor angående geometrilektionernas 
utformning. För att ytterligare få en bredare syn på hur lärarna arbetar i ämnet geometri gjorde 
jag observationer i årskurs fem. Jag iakttog hur läraren arbetade i ämnet. Det kan tilläggas att 
mina observationer gjordes i anslutning till en av mina intervjuer. Jag följde upp en av 
intervjuerna med att observera hur arbetet fungerade i praktiken. Jag studerade även 
läromedlen som användes i ämnet geometri i årskurserna fyra, fem och sex för att få en 
helhetsbild i hur arbetet går till. 
 
 
Intervjuer 
 
Jag genomförde tre kvalitativa intervjuer. Jag valde att intervjua personerna i deras 
hemklassrum efter det att eleverna gått hem för dagen, på så sätt kunde både den intervjuade 
och intervjuaren ta det lugnt och få en avspänd och intressant diskussion med varandra. Innan 
jag bokade in intervjuerna satt jag ned och skrev ned frågor som jag ville ha med i intervjun. 
(Frågorna finns som bilaga). Jag hade inte tillgång till en bandspelare och det var synd, det 
försvinner så mycket av en intervju då det endast sker anteckningar. Det var dock tur att vi 
inte var stressade under intervjuerna och jag fick chans till att föra goda anteckningar till min 
studie. Dessa tre intervjuer utformades som samtal där vi förde en dialog mellan parterna, jag 
var samtalsledare som ställde frågor angående arbetsformerna i geometri. Jag valde att lägga 
fokus på tre huvudfrågor, hur de arbetar i ämnet geometri, varför och hur trenderna har sett ut 
inom ämnet. Personerna jag intervjuade fick alla samma frågor, det var en bra kommunikation 
mellan mig och de tre lärarna, intervjuerna kändes mycket bra där vi kunde samtala i god anda 
och ta del av varandras tankar angående ämnet. Detta gjorde att intervjuerna kändes mycket 
intressanta och genuina. Göran Wallén (Wallén, 1996) tar upp betydelsen med ett givande och 
tagande för en lyckad kvalitativ intervju och att man måste fungera som en person och inte 
som en objektiv expert i förhållande till sin samtalspartner för att intervjuerna skall bli 
lyckade. 
 

 
Urval    
 
Jag valde att intervjua tre lärare, en för vardera årskurs. Personerna jag intervjuade var alla 
kvinnor och hade arbetat inom skolan mellan 33 till 36 år. Urvalet gjorde jag utifrån syftet. 
Jag ville endast veta hur lärare i dessa årskurser arbetar i ämnet geometri och varför de arbetar 
på det sättet. 
 

 
Intervju med lärare i årskurs fyra 
 
Anna (figurativt namn) är klasslärare för årskurs fyra och är utbildad mellanstadielärare. Anna 
har arbetat i 36 år som lärare och har stor erfarenhet av att arbeta i geometri med barn i 
åldrarna 10-12 år. Anna var också den första läraren som berättade om sitt stora intresse för 
ämnet geometri. När jag intervjuade Anna hade hon precis påbörjat geometri med sin klass, 
de skulle arbeta med längder nu i början. Anna arbetar med praktiska övningar i geometri, när  



Joakim Henriksson Pedagogik 
Institutionen för utbildningsvetenskap 
LUA302 2006-01-15 

 7

 
det gäller längder får barnen testa på att mäta i gamla mått som tum, fot, famn och aln. De får 
mäta sig själv och sina kompisar och även uppskatta längder. Varför hon arbetar praktiskt har 
att göra med att desto fler sinnen barnen använder desto lättare fastnar kunskapen hos dem. 
De lär sig på ett lättare och roligare sätt anser Anna. Geometrin är ett lätt ämne att integrera 
med andra ämnen, t.ex. bild och slöjd, geometrin är väldigt konkret för eleverna. Vi vuxna vill 
att barnen skall förstå att matematiken finns överallt i vårt dagliga liv, geometrin får barnen 
att inse det på ett väldigt enkelt sätt genom att det finns geometriska figurer överallt som 
barnen kan hänvisa till menar Anna. Det räcker med att barnen tittar ut genom fönstret så kan 
de hitta kvadrater, rektanglar och cirklar i vårt vardagliga liv. Under sina 36 år i läraryrket har 
Anna sett skillnader i ämnet geometri, numera får hon fritt experimentera så länge som målen 
i Lpo 94 uppfylls. När Anna började jobba 1969 hette läroplanen Lgr 69 som skulle följas, 
den var utformad på ett sätt där lärarna fick mer direktiv i hur de skulle undervisa i ämnena 
och hade mindre frihet i hur arbetet skulle ske. Geometrin fick därför lida på så sätt att 
lärarnas personliga syn för hur undervisning skulle kunna se ut inte fick testas. På senare år 
har det kommit mer fortbildningar för lärare, där lärarna får chans att vidareutbilda sig i de 
olika ämnena. Anna har gått med i en kurs som heter ”smalmatte” som står för Sveriges 
matematiklärare, här får deltagarna lära sig nya arbetsmetoder och ta del av erfarenheter från 
andra lärare. Deltagarna får även testa att göra eget material till sin undervisning i matematik 
och prova på nya arbetsmetoder. Anna har fått många tips och idéer till hennes 
geometrilektioner tack vare denna kurs. 
 

 

Intervju med lärare i årskurs fem  
 
Sara (figurativt namn) är klasslärare för årskurs fem och arbetat på samma skola i 36 år. 
Hennes klass består av 25 elever och hon tycker att klassen är mycket bra, eleverna arbetar 
bra på lektionerna och ingen elev känner sig utanför. Jag samtalade med Sara angående 
hennes val av arbetsmetoder i ämnet geometri. Hon berättade att hennes lektioner i geometri 
blandas med både teoretiska och praktiska uppgifter. Men det viktigaste som Sara vill påpeka 
är att alltid utgå från verkligheten, eleverna skall se nyttan med vad de lär sig. Övningar som 
stimulerar barnen att fortsätta utveckla sig, t.ex. räkna ut omkretsen och arean av deras rum. 
Under sina år i yrket har hon stött på en hel del arbetsmetoder, både bra och dåliga. En del 
arbetssätt funkar bra med en klass och med nästa klass kan arbetssättet vara en katastrof. Det 
är viktigt att känna av sin klass och hitta rätt sätt att arbeta med dem. Under samtalets gång 
tog Sara upp den pedagogiska metoden Learning by doing som Dewey kommit med 
(Stensmo, 1994) när klassen arbetar med geometri vill hon att eleverna skall arbeta aktivt med 
ämnet på så vis blir ämnet intressantare och eleverna lär sig mer. Jag ställde även frågan hur 
det har sett ut ur historiskt perspektiv i ämnet geometri, om hon har sett några skillnader i hur 
man arbetat i geometri. Sara tog då upp geobrädet vilket kom i början på 80-talet. Det var en 
fluga som anammades när det kom till skolorna, men själv övergav  Sara den efter ett tag. 
Självklart används den ibland men bara som ett komplement och inte i lika stor utsträckning 
som tidigare. Då det är geometri på schemat förespråkar Sara att uppgifterna ska vara 
förankrade i verkligheten, eleven skall se nytta med vad de lär sig geometri 
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Intervju med lärare i årskurs sex 
 
Åsa (figurativt namn) är klasslärare för årskurs sex och arbetat som lärare i 33 år. Hon har 
många års erfarenhet av att undervisa i geometri för barn i åldrarna 10-12 år. Åsa berättade att 
i ämnet geometri vill hon att eleverna skall få experimentera mycket, övningar som geobrädet 
och läggspel men även att eleverna skall få prata geometri i form av gruppuppgifter och 
samarbetsövningar, eleverna får då praktisera och analysera olika teorier mellan varandra för 
att till slut komma fram till ett slutgiltigt svar. Åsa sovrar uppgifterna efter hur klassens 
förkunskaper är i ämnet. En harmonisk och lugn klass får större frihet i ämnet medan en 
stökig och orolig klass får mindre utrymme för eget arbete. Varför hon låter barnen 
experimentera beror på att ämnet geometri passar bra för praktiska övningar där eleverna kan 
se uppgiften framför sig och det underlättar ofta i inlärningsfasen. Under sina år i läraryrket 
har skolan förändrats en hel del, tidigare läroplaner har inte gett samma utrymme för en 
experimenterande matematik. Dagens läroplan (Lpo 94) tillåter oss lärare mer frihet i 
skolämnena så som geometri, i och med dessa förändringar har Åsas undervisning förändrats, 
hon har mer variation i sin undervisning idag än för 30 år sedan. Även hon tog del av 
geobrädet då den kom i början på 80-talet och använder den än idag fast inte i lika stor 
utsträckning som tidigare. Trender kommer och går säger Åsa, vissa är bättre och andra 
lämpar sig sämre, allt beror på hur mottagliga eleverna är för de olika trenderna. Geobrädet 
har sina fördelar genom att eleverna får möjlighet att arbeta med kroppens olika sinnen.  
 
 
Observation av årskurs fem  
 
vill man, som jag tidigare formulerat, veta något om verkligheten, så måste man observera 
den! (Backman, 1998, s.29) 
 
Observationer är en datainsamlingsfas där forskare skaffar sina belägg för sina 
undersökningar. Denna metod är en viktig del för att samla in relevant material till sin 
forskning (Backman, 1998). Under min verksamhetsförlagda utbildning (vfu) som varade i 
fyra veckor observerade jag läraren Sara i syfte att få en djupare insyn i hur läraren arbetar i 
ämnet geometri. Jag hade turen att de precis skulle påbörja i geometri när jag kom dit. När 
klassen skall börja arbeta på ett nytt kapitel så introducerar Sara ämnet för eleverna, hon 
frågar barnen vad de kan, i detta fall om geometri och får därmed en överblick på vilken nivå 
lektionerna skall läggas på. Hon har alltid en kort genomgång på tavlan i början av varje 
lektionspass, där tal skrivs upp på svartatavlan som eleverna får fundera på och räcka upp 
handen ifall de kan det rätta svaret. Sara tog tal som liknade de som finns i deras 
matematikbok för att de ska få en liten knuff i rätt riktning i hur man räknar ut talen när de 
börjar arbeta på egen hand i matematikboken. Hon diskuterade med eleverna nyttan med att 
kunna räkna geometri och frågade hur dessa kunskaper skulle kunna tillämpas. Hon fick svar 
som: ”När man ska lägga nytt golv” och ”för att veta hur stort ens rum är”. Eleverna fick 
arbeta med geobrädet, problemlösningar med tändstickor, där de skulle forma olika 
geometriska figurer med hjälp av tändstickor, utomhusmatematik där de fick mäta längder och 
areor av föremål på deras skolgård och de fick måla geometriska bilder på ritpapper. De fick 
även testa på att arbeta med tangram, färdigklippta geometriska figurer som tillsammans ska 
bli olika typer av motiv. Dessa uppgifter blandades med att räkna i matematikboken. Under 
observationen framgick det att eleverna hade en positiv inställning till ämnet geometri, de 
verkar gilla att arbeta praktiskt så som mäta, rita och forma geometriska figurer. Barnen  
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tyckte om att se nyttan med vad lärt sig, de fick i uppdrag att räkna ut arean på deras egna rum 
och sådana övningar uppskattade barnen. Eleverna arbetade med skala i matematikboken för 
årskurs fem (Andersson, 2004), boken hade kartbilder över städer där eleverna fick mäta 
avstånd mellan två eller fler punkter för att få det verkliga avståndet, utmed kartan kunde det 
stå t.ex. 1 cm på kartan = 100 meter i verkligheten. Under observationerna i klassen framkom 
det att många elever har svårt med enheter, de visste inte om de skulle skriva cm² eller cm, m² 
eller m. Läraren berättade att just enheter brukar vara svårt för eleverna och att de brukar få 
fördjupa sig i arbetet med enheter efter att ha avslutat kapitlet geometri. 
 
 
Läromedel  
 
Samtliga matematiklärare på mellanstadiet använde sig av läromedlet Matteborgen Direkt 
som ges ut av Bonniers under åren 2003-2004. Författarna var Pernilla Andersson m.fl. Det 
finns ett tydligt mönster genom dessa tre böcker. I årskurs fyra börjar de med att eleverna 
skall få mäta små längdenheter som millimeter, centimeter, decimeter och meter. De får träna 
sig på att uppskatta sådana längder för att få en begreppsbild över dessa enheter. De får lära 
sig namnen på kvadrat, rektangel, triangel och cirkel. I denna årskurs läggs grunden för 
geometrin och barnen lär sig geometriska figurer, men de har inte lärt sig vare sig nyttan med 
geometrin eller förmågan att tillämpa den. I årskurs fem börjar barnen använda större mått vid 
mätningar t.ex. meter, kilometer och mil. Svårigheterna i geometrin ökar och eleverna skall 
kunna räkna ut areor på kvadrater och rektanglar. I denna årskurs börjar eleverna tillämpa 
geometriska formler för att lösa uppgifter. De skall förstå varför de gör sina uträkningar 
Eleverna i årskurs sex skall kunna mäta och räkna ut omkretsar, de skall kunna räkna ut areor 
på rektanglar och kvadrater som i årskurs fem men nu skall de även kunna räkna ut arean på 
triangeln. Svårighetsgraden har ytterligare ökat i årskurs sex och barnen skall här även 
behärska enheterna cm², dm² och m². I årskurs sex måste barnen kunna tillämpa geometrins 
olika formler, ex formeln för, 
 
 area i kvadrat och rektangel: 
 
 längd × bredd 
 
även arean för triangel: 
 
 basen × höjden ÷ 2.  
 
De ska även kunna räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer. På denna nivå måste 
barnen kunna tillämpa geometriska metoder för att lösa uppgifter men de ska även kunna 
utveckla abstrakta matematiska teorier. 
 
 
Årskurs fyra 
 
Första sidan i kapitlet står det vad eleverna skall lära sig under tiden då de arbetar med detta 
kapitel, de bör kunna: 
 

• Uppskatta och mäta längd i meter, decimeter, centimeter och millimeter. 
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• Växla mellan olika längdenheter. 
• Mäta och rita sträckor. 
• Känna igen och kunna namnet på rektangel, kvadrat, triangel och cirkel. 
• Rita rektanglar och kvadrater med givna mått 
• Räkna ut figurens omkrets. 

 
 
Årskurs fem 
 
Den är upplagd på samma sätt som den i årskurs fyra, med en presentation av ämnet geometri 
och vad eleven bör ha uppnått efter avslutat kapitel. De bör kunna: 
 

• Använda enheterna meter, kilometer och mil. 
• Räkna ut en rektangels area. 
• Använda enheterna cm² och m² för area. 
• Förstå och använda skala. 

 
 
Årskurs 6 
 
Denna matematikbok är upplagd som de två andra. Eleverna i årskurs sex bör kunna efter att 
ha avslutat kapitel: 
 
 

• Mäta och räkna ut omkrets på olika geometriska figurer. 
• Räkna ut arean av rektanglar, kvadrater och trianglar. 
• Använda de vanligaste enheterna för area: cm², dm² och m². 

 
 
Stämmer målen överens med kursplanen 
 
I den aktuella matematikboken (Andersson, 2004) är ett av målen att alla elever från årskurs 
fyra till sex skall kunna lära sig att mäta i geometrin, de skall kunna använda sig av olika 
längdenheter beroende på årskurs, i årskurs fyra används mindre längdenheter och i femman 
och sexan blir det större längdenheter. Men det övergripande målet är att eleverna skall lära 
sig att mäta i geometrin. Finns detta som ett strävansmål i kursplanen, det som kommer 
närmast detta mål i kursplanen är:  
 
Förstår och kan använda grundläggande matematiska begrepp och metoder 
(Utbildningsdepartementet, 1994, s. 33) 
 
Det är upp till läraren att förstå hur arbetet skall gå till väga i ämnet geometri, för 
utbildningsdepartementet har inte skrivit ned några preciserade strävansmål för geometri i 
Kursplanen. Under rubriken Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret i 
Kursplanen för grundskolan (Utbildningsdepartementet, 1994) finns det en punkt som tar upp 
målet som även matematikboken Matteborgen Direkt har: 
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 kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar och massor 
 
Detta mål finns nedskrivet i läromedlet som används på mellanstadiet på skolan där jag gjort 
undersökningen och det finns nedskrivet i kursplanen för grundskolan. Ett annat 
matematikmål som finns nedskrivet i Kursplanen för grundskolan är att elever i årskurs fem 
skall: 
 
 kunna använda skala för att tolka ritningar och kartor (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 
34). 
 
Detta mål tar matematikboken för årskurs fem upp, det står att eleverna skall kunna förstå och 
använda skala (Andersson, 2004).  
 
 
Diskussion 
 
Validitet (giltighet) 
 
Validitet innebär att man verkligen har undersökt det man ville undersöka och ingenting 
annat. (Thurén, 2002, s. 22)  
 
Det finns en validitet i undersökningsmetoderna då jag utgick från syftet i studien. Vid 
intervjuerna analyserade jag endast relevant material för studien, detta gäller även då 
observationerna genomfördes.  
 
 
Reliabilitet (tillförlitlighet) 
 
”Reliabilitet, tillförlitlighet, innebär att mätningarna är korrekt gjorda.”(Thurén, 2002, s. 22) 
 
Reliabiliteten i arbetet kan diskuteras då jag genomfört intervjuer och analyserat dessa. När 
man analyserar intervjuer kan de ske misstolkningar och det kan förändra resultatet i 
undersökningen. Även att antalet intervjuade var tre till antalet kan påverka resultatet. En 
större undersökning där man utför fler intervjuer och får en större inblick i lärarnas val av 
arbetsmetoder i geometri kan vara mer korrekt.. Men det var tidspressen som gjorde att jag 
fördjupade mig i endast tre personers tankar kring det aktuella ämnet. När jag gjort 
observationer skall det tas i beaktelse att det kan ske misstolkningar även här, läraren kan 
känna sig uttittad och stressad och det kan påverka hennes lärarsituation och på så sätt kan 
resultatet av mina observationer vara missvisande. 
 
      
Resultatdiskussion 
 
Min undersökning där jag studerat vilka arbetsmetoder lärare på mellanstadiet arbetar med i 
ämnet geometri visar på att lärarna har en gemensam syn i hur arbetet skall gå tillväga. Deras 
val av arbetsmetoder har tydliga kopplingar till forskningslitteraturen som jag studerat. 
Läraren för årskurs fem berättade under sin intervju att när hon och barnen skall arbeta i  
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geometri använder hon sig av den amerikanske filosofen John Deweys teori (Stensmo, 1994) 
learning by doing, det innebär att hon låter barnen arbeta med praktiska övningar för att nå 
bättre kunskapsresultat i geometri. Barnen skapar stimulans att vilja lära sig mer och 
framförallt skall uppgifterna som barnen arbetar med vara konkretiserande, läraren måste visa 
nyttan med varför eleven bör kunna uppgiften, redan på 1700-talet ansåg Rousseau (Stensmo, 
1994) att lärarens uppgift är att visa eleverna den praktiska nyttan med vad de lär sig i skolan. 
Under mina observationer i årskurs fem fick jag se eleverna arbeta i smågrupper med en 
tändsticksuppgift, de fick själva testa sig fram tills att de löste uppgiften, under uppgiftens 
gång gav läraren endast handledning om hur eleverna kunde göra. Detta arbetssätt kan 
hänvisas till Piagets tankar (Stensmo, 1994) om hur undervisningen bör utformas. Eleverna 
skall själva få experimentera med uppgiften, testa sig fram och genom praktiska uppgifter och 
erfarenheter få en djupare förståelse i ämnet. Här kan man ta in Vygotkijs tankar (Imsen 2000) 
om hur man bör arbeta i skolan, han skrev han barn skall samarbeta med varandra och ha ett 
skapande samtal inom gruppen för att få en djupare förståelse för ämnet. Detta fick jag se 
under tändsticksuppgiften. Eleverna tog del av varandra idéer och fann till slut en metod som 
löste uppgiften. När jag intervjuade läraren för årskurs fyra berättade hon att geometri är 
sådant ämne som man kan integrera med andra ämnen, t.ex. bild och slöjd. Hon arbetar inte 
endast med geometri under matematiklektionerna utan hon tar in geometrin i bilden också. 
Denna tanke delar hon med författaren Bengt Uhlin som skrivit boken Engagerande 
matematik, där han anser att geometrin skall integreras med de andra skolämnena, exempelvis 
bild och slöjd. (Uhlin, 1996) 
 
Piagets filosofi (Stensmo, 1994) att barn lär sig bäst genom att arbeta aktivt och dra nytta av 
sina erfarenheter återspeglar sig i hur lärarna på mellanstadiet i denna skola vill bedriva sin 
undervisning. Jag fick intrycket att det inte var ett medvetet val av lärarna att nu vill jag arbeta 
som Piaget ansåg, istället såg lärarna det som något naturligt att använda sig av denna filosofi. 
Detta intryck fick jag även när de anammade andra kända filosofers idéer, det var naturliga 
steg för fröknarna på mellanstadiet när de undervisade i geometri. Alla böcker som jag använt 
mig av i denna undersökning har en gemensam ide i hur undervisningen i geometri skall gå 
tillväga, eleverna skall få arbeta med praktiska övningar, dessa övningar ska vara 
stimulerande för barnen så att de vill lära sig mer. Även att alla uppgifter som barnen får skall 
vara verklighetsanknutna i den bemärkelsen att eleven ser nyttan med vad de lär sig i 
geometri, konkretiserande geometri som hänvisar till den vardagliga matematiken och visar 
att matematik inte bara finns i skolan utan även i våra liv utanför skolan. En person som anser 
detta och som jag använt mig mycket av i arbetet är Gudrun Malmer, i hennes bok Bra 
matematik för alla från 2002 anser hon att matematiken i skolorna måste förändras, barnen 
skall arbeta praktisk och laborativt i matematik för att skapa en djupare förståelse för 
matematiken. 
 
Läromedlet som skolan använder sig av Matteborgen direkt är uppdelad i olika 
kunskapsnivåer, börjar i årskurs fyra och avslutas i årskurs sex. I årskurs fyra lär sig barnen 
geometri som t.ex. mäta olika längder, allt från millimeter till meter, men även namnen på 
geometriska figurer kvadrat, rektangel, triangel och cirkel. I årskurs fem höjs kunskapskraven 
och de ska kunna räkna ut arean på kvadrat och rektangel, längdenheterna blir större och 
svårare. I årskurs sex blir kunskapskraven än högre och nu kommer triangeln in i bilden, 
barnen skall här kunna räkna ut arean på kvadrat och rektangel samt triangeln. De ska även ha 
sådana kunskaper att de kan använda enheterna cm², dm² och m². Denna kunskapsstege som 
matematikboken har börjar i årskurs fyra och avslutas i årskurs sex vill jag dra paralleller till 
forskarparet van Hieles teori (Malmer, 2002) om barns olika inlärningsnivåer. Den första  
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nivån som eleven når heter igenkänning, den nivån når eleverna i årskurs fyra, de lär sig 
namnen på de geometriska figurerna kvadrat, rektangel, triangel och cirkel men har ingen 
djupare förståelse för dem. Barnen i årskurs fyra når även den andra nivån som heter analys,  
barnen bearbetar figuren genom att avbilda de på ritpapper eller forma geometriska figurer på 
en geobräda. Den tredje nivån uppnår eleverna i årskurs fem och heter abstraktion, här skapar 
sig eleverna en förståelse för geometrin och dess figurer, uppgifterna i boken blir svårare och 
det krävs mer utav eleven. Den fjärde nivån som heter deduktion uppnår eleven i slutet av  
årskurs fem och i början av årskurs sex. Den innebär att eleverna kan dra slutsatser och har ett 
logiskt tänkande.  
 
 
Fortsatt forskning  
 
Undersökningen hänvisar endast resultatet från en skola där jag fokuserade på 
arbetsmetoderna i ämnet geometri för barn mellan 10-12 år. Det skulle vara intressant att 
utveckla denna undersökning och se om det finns skillnader i arbetsmetoder mellan lärare på 
lågstadiet och mellanstadiet och vilka det då är. En fördjupning i detta skulle kunna vara att 
undersöka skillnader i val av arbetsmetoder bland olika skolor i kommunen. Det skulle även 
vara intressant att starta upp ett utvecklingsarbete där lärarna integrerar ämnen med geometri, 
exempelvis med bild eller slöjd så som Bengt Uhlin (Uhlin, 1996) hänvisar till. 
 
 
Erfarenhet för mitt kommande arbete som lärare 
 
Arbetet har lärt mig hur lärarna kan arbeta med ämnet geometri. Jag som blivande lärare har 
fått nyttiga erfarenheter att ta med mig när det gäller arbetsmetoder i ämnet. Jag trodde till en 
början att detta arbete inte skulle ge mig några nya erfarenheter men så är inte fallet. Jag har 
insett att arbetsmetoderna i ämnet geometri är oändliga, det är endast ens egen fantasi som 
kan hindra en i val arbetsmetoder, det gäller för mig att vara lyhörd på blivande arbetskollegor 
och ta del av deras erfarenheter och jag kan kanske dela med mig av de erfarenheter jag har 
fått under min tid vid Luleå tekniska universitet. Jag ser med spänning och en aning nervositet 
emot att få ta hand om min egen klass där jag kan förverkliga mina idéer och tankar om hur 
geometrin skall bearbetas. 
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Bilaga 
Intervjufrågor 
 

Hur arbetar du i ämnet geometri? 

 

Varför arbetar du så? 

 

Har du testat olika arbetssätt  

 

vilka? 

 

 varför? 

 

Har du upplevt några trender i ämnet geometri under din tid som lärare? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 




