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Sammanfattning: Studiens syfte är att genom kvalitativa intervjuer med pedagoger se hur 

matematikundervisning i området geometri under de tidiga skolåren fungerar i praktiken. 

Studien vill ge en bild av vilka olika komponenter som anses viktiga för att eleverna uppnår 

målen i de gällande styrdokumenten i geometri. Intervjuer genomfördes med tre utvalda 

pedagoger. Intervjuerna analyserades ur ett fenomenografiskt perspektiv. Analysen visar att 

de medverkande pedagogerna anser att det är framförallt fyra komponenter som är nyckeln till 

en framgångsrik matematikundervisning. Dessa fyra komponenter är verklighetsanpassad 

undervisning, variation i undervisning, laborativa hjälpmedel i undervisningen och slutligen 

grupparbete/individuellt arbete. En undervisning som är begripbar för eleverna skapar ihop 

med ett varierat och lustfyllt arbetssätt en gynnsam lärandemiljö för dem och skapar 

förutsättningar för att nå godkänt nivå i matematik. Detta menar både de intervjuade 

pedagogerna och den i studien genomgångna litteraturen.  
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 1 INLEDNING 

Elever har i alla tider under skoltiden blivit präglade av den initiala erfarenheten av 

matematik. Skola, lärare och miljö kan spela en avgörande roll för deras fortsatta lärande. I 

denna initiala fas läggs grunden för elevens personliga inställning till matematik, men även 

elevens förmåga att bygga vidare på sitt eget lärande. Som blivande lärare i ämnet matematik 

har jag flera gånger under min utbildning funderat på vilka metodiker som används av lärare 

men också varför en del pedagoger använder sig av vissa arbetsformer, medan andra väljer en 

helt annan väg i sin undervisning.  Syftet med denna studie är att beskriva de skillnader och 

likheter som de intervjuade pedagogerna arbetar utifrån samt vilka komponenter de anser är 

viktiga vid geometriundervisning. För att ge en bredare bild av undervisningen samt även visa 

hur väl pedagogernas arbetsmetod kan kopplas till de gällande styrdokumenten. Jag valde att 

avgränsa min studie till geometridelen av matematiken. I och med denna undersökning 

hoppas jag få svar på hur tre pedagoger tänker kring de metoder och vilka komponenter som 

de anser är viktiga att tänka på som matematiklärare. Pedagogens val av metodik kan vara det 

som i slutändan avgör om målen som är uppsatta i Lpo94 kommer att uppfyllas av eleverna 

efter fullgången kurs. Detta är en stor drivkraft och nyfikenhet hos mig och blir en intressant 

utgångspunkt till mitt framtida yrke som praktiserande lärare i matematik, och till denna 

studie.  

Möjligheten att undersöka hur olika arbetssätt används i dagens skola är en stor bidragande 

orsak till varför jag valt att se geometriundervisningen utifrån ett lärarperspektiv istället för ur 

ett elevperspektiv.  

 1.1 Bakgrund 

Den klassiska geometrin har funnits i flera tusen år. Ordet geometri kan förklaras från det 

grekiska ordet geometria, som betyder jordmätning. (Emanuelsson, 2006).  Ursprungligen 

användes geometri som ett redskap för att göra landmätningar och kom sedan att utvecklas till 

det som undervisas idag i skolor runt om i världen.(Tengstrand, 2005). Geometri sågs som en 

baskunskap. Redan i mitten av 1800-talet beskrivs geometri i en svensk lärobok (Almkvist, 

1842). Som ett användningsområde som alla människor har ett behov av. Han menade även 

att kunskapen om geometri skulle ha en positiv betydelse i människors liv. I 

Nationalencyklopedin beskrivs geometri som ett  
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”område av matematiken i vilket man studerar figurers egenskaper i rummet. Man utgår från 

en uppsättning geometriska objekt (plan, linjer, klot etc.) samt axiom och definitioner”.  

(Nationalencyklopedin: Geometri´)  

 

Enligt Lpo94 skall skolan sträva efter att varje elev ska utveckla sin nyfikenhet, lust och eget 

sätt att lära vilket leder till kunskap. Eleven skall även ges möjlighet till att lära sig utforska, 

arbeta självständigt, samt i samarbete med andra. Denna inlärningsprocess skall göras möjlig 

genom en varierad undervisning där lärostoffet blir lustfyllt och inspirerande för att göra detta 

moment genomförbart.(Skolverket 2006). 

Kursplanen i matematik för grundskolan hänvisar även den till att elevens möjligheter till ett 

aktivt deltagande i samhället är av stor vikt. Ämnet matematik skall ge verktyg för att 

individen sedan skall kunna fatta avgörande beslut, och här påtalas även 

geometriundervisningens roll i denna strävan. Geometrin skall ge eleverna kunskap och 

förståelse för hur de kan använda ”- olika metoder, måttsystem och mätinstrument för att 

jämföra, uppskatta och bestämma storleken av viktiga storheter” samt ”-grundläggande 

geometriska begrepp, egenskaper och satser” (Skolverket, 2000, stycke 2).  

De mål som strävas efter under skoltiden skall i slutet av det tredje skolåret ge följande 

resultat. ”Eleven skall: 

– kunna beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av vanliga och enkla 

lägesbestämningar 

– kunna beskriva, jämföra och namnge vanliga två- och tredimensionella geometriska 

objekt 

– kunna rita och avbilda enkla tvådimensionella figurer samt utifrån instruktion bygga 

enkla tredimensionella figurer, och 

– kunna fortsätta och konstruera enkla geometriska mönster” (Skolverket, 2000, stycke 

4).  

 1.2 Litteraturgenomgång 

Skolämnet geometri har vuxit fram som ett teoretiskt ämne med en kombination av praktiskt 

handlande genom tiderna. (Tengstrand, 2005). Som skolämne skall geometrin tillgodose 

träning i tal och rumsuppfattning hos eleverna. (Malmer, 2002). Malmer menar vidare att på 

grund av alla de former och geometriska objekt som finns i elevernas vardag måste skolan 

förse eleverna med verktyg, i bland annat språklig bemärkelse, för att de sedan skall kunna 

göra omvärlden begriplig på en individuell nivå. 
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Det holländska forskarparet Van Hiele menar i sin forskning att eleven går igenom fem olika 

nivåer vid inlärning av geometri. Dessa nivåer måste passeras i tur och ordning för att eleven 

skall nå full förståelse och begripbarhet i ämnet. Dessa nivåer är följande: 

• Igenkännande: Då eleven känner igen en figur som en helhet ( t ex en triangel) men 

inte har en djupare förståelse av figurens olika delar. 

• Analys: (Geometriskt rumsligt tänkande) då eleven undersöker figuren genom att t ex 

klippa ut en triangel av papper och sedan viker pappret etc. för att undersöka figuren 

närmare. 

• Abstraktion: (Matematiskt rumsligt tänkande) är då eleven logiskt kan ordna figurer. 

T ex att alla kvadrater är rektanglar, men alla rektanglar är inte kvadrater. Denna nivå 

nås oftast inte i de lägre skolåren. 

• Deduktion: Eleven förstår vilken roll satser, axiom och bevis har för geometrin och 

kan använda sig av dessa för att bevisa påståenden.  

• Stringens: I denna slutliga nivå kan eleven utveckla sina teorier utan användning av 

konkreta föremål och göra analyser av dessa. (Emanuelsson m.fl., 1992, s 27) 

 

Läraren måste ta hänsyn till elevens biologiska mognad som ett första steg i denna 

inlärningsprocess. Barnets utveckling sker sedan successivt genom språkutveckling, samspel 

med omgivningen samt i vilken grad barnet i grunden har en utforskande nyfikenhet. 

För att eleven skall utvecklas och uppnå nästa nivå menar Van Hiele att läraren skall ta 

initiativ till samtal kring det område som skall studeras. Därefter gör man tillsammans 

observationer och för diskussioner kring de gjorda observationerna, och i denna process ges 

eleven möjligheten att lära sig ett ordförråd som är karakteristiskt för det specifika 

studieområdet. Läraren är enligt forskarparet Van Hiele ett verktyg som förser eleven med rätt 

terminologi samt ger svårare och klurigare utmaningar i och med att grundförståelsen hos 

eleven växer fram. När denna process är genomförd är alltså eleven, enligt Van Hiele, redo 

för nästa nivå. (Emanuelsson m.fl., 1992) En nyligen publicerad studie som valt att undersöka 

Van Hieles nivåstege visar att elever som fått instruktioner utifrån denna visar upp en större 

kreativitet samt bättre abstraktionsförmåga än elever som har fått mer traditionella 

instruktioner. (Erdogan m. fl., 2009) Geometriundervisningen i de tidiga skolåren är en 

uppbyggnadsfas inför de mer komplicerade geometriska uppgifterna som återfinns i den 

senare skolårens matematikundervisning. Det är därför av vikt att eleven redan i de tidiga åren 
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skapar ett bredare matematiskt synsätt. Van Hieles forskning är ett bra verktyg i denna 

process enligt Emanuelsson m fl.,(1992). 

 

Bentley (2008) beskriver vikten av upprepning av attribut inom olika moment för att skapa en 

fördjupad förståelse inom matematiken. Genom repetition av samma attribut flera gånger 

sparar hjärnan informationen i det så kallade långtidsminnet och kan sedan göra egna 

reflektioner av det material som undervisas. Bentley (2008) menar att denna process ger 

eleven lättare inlärning vilket även skapar en lust för nytt lärande. Skolverket gjorde 2003 en 

studie där man kom fram till det finns en rad olika sätt att lära ut matematik och de menar 

vidare att det är pedagogens val av undervisningsform som lägger grunden för hur mycket 

eleverna lär sig i slutändan. För att skapa en gynnsam inlärningsmiljö måste det finnas ett 

engagemang hos lärarna för ämnet matematik. Detta engagemang skapar i sin tur en elev som 

med bland annat upptäckarglädje och fantasi kan ha ett aktivt deltagande i sina studier. 

(Skolverket, 2003)  

  

 1.2.1 Laborativa material 
Emanuelsson m.fl., (1992), betonar vikten av att genom olika laborativa material skapa 

förutsättningar för eleven själv att göra sig en förståelse av vad geometri egentligen är. De 

påpekar vidare hur viktigt det är för varje enskild elev att få en begreppsförståelse i 

geometridelen av matematiken för att få en reell bild av omvärlden och de intryck som finns i 

elevens omgivning. Läraren kan använda sig av olika laborativa hjälpmedel och författaren 

nämner spel, pussel, olika laborationer och undersökningar som exempel på detta. Det är 

genom bland annat dessa olika yttre stimulanser som eleverna skapar de grundläggande 

geometriska begreppen. 

Elevens kreativitet och nyfikenhet är viktiga faktorer vid inlärning anser Emanuelsson m.fl. 

De menar även att den aktiva process som inlärning innebär i dagens skola är fiktiv. Vid 

möjligheter till mer aktiv inlärning skapar detta en intellektuell och stimulerande 

inlärningssituation. 

 

Janet R. Moyles (1995) skriver att pedagogen redan under planeringsstadiet ska se till vilka 

olika metoder och hjälpmedel som finns tillgängliga, som kan stimulera eleverna till aktivitet 

inom bland annat geometriundervisningen. Pedagogens förberedelser anser Moyles skapar 

den obligatoriska grunden för elevens, men även för pedagogens, fortsatta utforskningar av 
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ämnet. Genom praktiska övningar av olika slag får eleverna en sinnestimulans som skapar en 

optimal inlärningsprocess. Vid praktiska övningar så som att klistra, klippa och skapa något 

av olika material i tidig skolålder ges eleven förutsättningar för att forma, mäta och uppskatta 

samt förmågan att sammankoppla dessa objekt till sin omvärld.  

 

Ett arbetssätt där eleven får arbeta aktivt med både hand och öga skapar bättre förutsättningar 

för en bättre begreppsbildning. Genom att ha tillgång till orden för former, färg, storlek och 

material ges eleven möjligheter till ett eget lärande och en fördjupad förståelse. (Malmer, 

2002) De elever som har vissa svårigheter i matematiken kan på detta sätt ges möjlighet att 

bygga upp den abstraktionsförmåga och de föreställningar som krävs vid matematikinlärning. 

Sortimentet av olika laborativa material är relativt stort och för att få en överblick har Malmer 

gjort en sammanställning över de vanligaste.  

• Material för sortering, klassificering, jämförelse etc: Logiska block, flanobilder, 

träklossar eller mattekuber, träkulor (med hål) och piprensare. 

• Strukturell material för arbete med tal- och taluppfattningar: Räkneväska 

(Malmers), Unifix-materiel, Multibasmateriel, Stern-material, Centimomateriel. 

• Relationsmaterial: för att belysa de matematiska processerna och för att visualisera 

relationer vid lösning av en viss typ av matematiska problem. Exempel: Cuisenaires 

färgstavar som bland annat kan användas i arbetet med tal i bråkform och procentform 

och för algebraiska processer. 

• Utrustning för övningar med olika enheter: Längd, massa, volym, area, tid, 

temperatur och pengar. 

• Färdighetstränande material (delvis självkontrollerande): Aktiva spel, Aktiv-

system, Palin-material, elektroniska komponenter ( t ex miniräknare, dataspel etc). 

• Övrigt: Tärningar för diverse olika färdighetsövningar, kortlekar, geobräde för 

geometriska övningar, spel av olika slag ( t ex Domino-spel, Trick-Track, memory-

spel). (Malmer, 2002, s.94) 

 

 1.2.2 Problemlösning 
Problemlösning är en del av matematikens grund och uppbyggnad. Geometrin är en bra 

introduktion till att testa och genomföra strategier för att lösa olikartade matematiska problem 

(Tengstrand, 2005). Tengstrand menar vidare att för att uppnå en bra problemlösningsstrategi 

behöver eleverna en viss kreativitet, men även verktyg (t ex diskussioner) och olika strategier 
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för att kunna lösa de framlagda problemen.  Med hjälp av de givna verktygen skapas vägen 

fram emot erfarenhet och kunskap, enligt Tengstrand. Men han betonar även vikten av att 

lägga materialet på en lagom nivå för skapandet av en grund för en djupare matematisk 

kännedom. Pedagogens val att använda sig av antingen grupparbete eller individuellt arbete 

under lektionerna menar Tengstrand skapar en bredare grund för eleven att sedan själv kunna 

se kopplingar och ett större sammanhang i det presenterade materialet. I formen grupparbeten 

är det större sannolikhet att problemet ges flera lösningsalternativ och infallsvinklar då det är 

flera individer som har möjlighet att ge sin bild av den slutliga lösningen. På detta vis, menar 

Tengstrand, kan grupparbete ge elevgruppen möjlighet att skapa ett nytt tankesätt. 

Detta tankesätt, anser Tengstrand, kan sedan ihop med elevens egen struktur och 

förhållningssätt till problemlösning skapa den matematiska förståelse som behövs i bland 

annat geometri. (Tengstrand, 2005). 

 

 1.3 Syfte och frågeställningar 

Vid litteraturgenomgången framkommer komponenter som är avgörande för hur och vad 

eleven lär sig i geometriundervisningen. Dessa komponenter rör framförallt områden kring 

metodiken, och man kan se ett tydligt mönster i kopplingen mellan den arbetsmetod som 

presenterar materialet för eleverna och vikten av att göra undervisningen intressant för eleven 

genom en koppling till vardagssituationer. Genom att ta reda på pedagogens uppfattning till 

ämnet vill jag få svar på vilka komponenter som de anser är viktiga i geometriundervisningen. 

Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar:  

1) Vilka arbetssätt används vid geometriundervisningen? 

2) Vilka komponenter anser läraren är viktiga för inlärning av grunderna i geometri? 
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 2 METOD 

Genom att genomföra ett antal kvalitativa intervjuer har data samlats in till denna studie. De 

utvalda informanterna arbetar aktivt i skolan i dag och kan på så sätt ge en bild av 

geometriundervisningen utifrån sina erfarenheter och handlanden.  

 2.1 Urval 

I denna studie har jag valt att intervjua tre pedagoger som jag kommit i kontakt med via den 

verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Syftet med valet av dessa tre pedagoger var att ge 

en mångfasetterad bild av olika uppfattningar inom det metodpedagogiska området. 

Informanterna i denna studie valdes utifrån att de alla hade en matematiklärarbakgrund där 

undervisning i de tidiga skolåren ingått under stora delar av deras arbetsliv. Tidsaspekten för 

studien gjorde att jag vände mig till pedagoger som jag genom min utbildning kommit i 

kontakt med samt en pedagog där en mer personlig relation ligger till grund för kontakten. För 

att få en mer omfattande kvantitet i studien hade 8 pedagoger tillfrågats men det var endast tre 

av dessa som var tillgängliga för intervjuer under den begränsade tid då denna studie 

genomfördes. Dessa tre pedagoger är i olika åldrar och har alla olika bakgrund och 

erfarenheter från sina pedagogiska uppdrag. Att resultatet av denna gallring endast blev 

kvinnor var något som jag inte tog med i beräkningen på grund av att det var inte syftet med 

studien. Som grund för de genomförda kvalitativa intervjuerna har pedagogerna blivit 

informerade om vilka etiska ställningstaganden som verkställts för att säkerställa de 

medverkandes integritet. Enligt Stukát (2005) skall hänsyn tas till fyra grundkrav vid 

genomförande av en kvalitativ intervju. Informanterna skall informeras om studiens syfte och 

om att deras deltagande är helt frivilligt. De kan även välja att avbryta sin medverkan under 

studiens tid enligt samtyckeskravet och har på så sätt en möjlighet att bestämma över sin egen 

medverkan.   

Informanterna skall även enligt Stukát förbli anonyma i studien. Detta konfidentialitetskrav 

uppfylls genom att de tre informanterna blir omnämnda som Pedagog A, Pedagog B och 

Pedagog C samt att deras arbetsplatser inte omnämns i studien, då detta skulle underlätta 

identifikation av såväl pedagoger som skola. Slutligen har jag informerat de intervjuade att 

insamlade data inte kommer att användas i något annat sammanhang, utan endast är ämnade 

för denna studie.   
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2.1.2 Urval av informanter 

Pedagog A är 35 år gammal. Hon har arbetat som lärare i 10 år. Hennes utbildning har 

inriktning mot matematik och naturvetenskapliga ämnen. Hon arbetar i en årskurs 4-klass och 

har precis återvänt till arbetet efter två års frånvaro. Idag arbetar hon på en för henne ny skola 

som till skillnad från hennes gamla arbetsplats ligger mer centralt i den medelsvenska stad 

som hon bor och arbetar i. På grund av sitt stora intresse för matematik och naturvetenskap 

väljer hon att i sin undervisning använda sig av lättare matematiska lekar och spel vid 

tillfällen som andra kallar för ”roliga timmen”. Hon beskriver geometrin som en rolig del i 

matematiken där hon kan ta in många olika laborativa material och få alla elever att ta del av 

”rolig” matematik. 

 

Pedagog B är 58 år gammal. Hon har 35 års yrkeserfarenhet och har undervisar i nuläget i en 

årskurs 5-klass. Under sin utbildning fick hon en behörighet att undervisa barn i årskurs 1-7. 

Inriktningen under hennes utbildning var svenska. Matematiken läste hon som självvalt tillval 

till grundutbildningen i svenska. Skolan där hon arbetar ligger i de yttre delarna av en 

medelstor svensk stad Hon har arbetat i både små och större städer under sitt arbetsliv. 

Geometri tycker hon är en krånglig del av matematiken, och hon använder sig därför mindre 

av t ex laborativa material.  

 

Pedagog C är 45 år gammal. Hon har arbetat som lärare i 20 år. De år som hon utbildade sig 

inom läraryrket hade hon idrott som inriktning. Matematiken har alltid varit en del av hennes 

undervisning då hon är ensam lärare i de lägre årskurserna. Idag arbetar hon i en årskurs 3. 

Efter 5 år som aktiv lärare återvände hon till högskolan och läste matematik som enda ämne. 

Hon ser matematik som ett ämne där rörelse och lustfyllt lärande kan göras i kombination. 

Hennes bakgrund som idrottslärare ligger till grunden för den praktiska inriktning som hennes 

undervisning visar upp. Hon arbetar i en mellansvensk stad och skolan där hon undervisar 

ligger i de centrala delarna av staden. Geometri ligger henne varmt om hjärtat och hon tycker 

att avsnittet geometri ger henne möjligheter att genomföra sina praktiska och laborativa 

lektioner.   

 2.2 Datainsamlingsmetoder 

I denna studie har data samlats in genom kvalitativa intervjuer. Syftet med denna 

datainsamlingsmetod var att få reda på hur informanterna föreställer och upplever sin 

omvärld. Larsson (1986) påtalar just den kvalitativa undersökningsmetoden som ett bra 
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verktyg för att få fram dessa skillnader, och hur viktig utgångspunkten är för det slutliga 

resultatet. Ingen av de tre intervjuade pedagogerna samtyckte till ljudinspelning av 

intervjuerna. Jag påtalade att detta skulle göra resultatet svårt att analysera då jag endast hade 

anteckningar att tillgå, men fick ändå inte tillstånd till inspelning i något av fallen. 

 

 2.3 Procedur 

Studien genomfördes med fem grundfrågor (se bilaga). Här användes relativt öppna frågor för 

att inte begränsa informanterna i för stor utsträckning och ge informanterna en chans till att 

utrycka sina egna erfarenheter och synpunkter. (Backman, 2008) Informanterna hade 

tillhandahållits de fem frågorna via e-post.  

Intervjun med pedagog A skedde efter arbetstid i hennes arbetsrum. Intervjun genomfördes 

muntligt och pågick under 60 min. Valet att förlägga intervjun på informantens arbetsplats 

beror på att hon ville ha närhet till de laborativa material hon berättade om under intervjuns 

gång samt att den bekanta miljön kan underlätta och skapa en trygghet hos informanten. 

(Backman, 2008).  

Intervju med pedagog B genomfördes även denna i klassrumsmiljö men förflyttades till 

lärarrummet efter halva tiden. Förflyttningen gjordes för att vi skulle få samtala ostört, och 

samtalet genomfördes sedan utan avbrott. Samtalet pågick under 90 min. 

Pedagog C bad om att få bli intervjuad på neutral mark och vi träffades på ett av henne valt 

café för att genomföra intervjun. Anledningen till detta val av mötesplats var att informantens 

arbetsrum inte ansågs som en ostörd miljö att genomföra intervjun i. Samtalet pågick under 

60 min.  

Jag tog skriftliga noteringar under de tre intervjuernas gång. Noteringarna gjordes i samband 

med pågående samtal och var i vissa fall i form av stödord. Hade det funnits möjlighet att 

spela in materialet hade jag i större utsträckning haft möjlighet att ta tillvara på allt material 

som sades under mina samtal med pedagogerna.  

 2.4 Analysmetoder 

Larsson (1986) beskriver hur en analys skall genomföras för att göra en rättvis bild av det 

insamlade materialet. Vid min analys av de tre intervjuerna läste jag igenom de data som 

samlats in och gjorde en bedömning av vad jag ansåg var relevant för att få svar på mina två 

frågeställningar. Allt kvalitativt material skall analyseras först efter att man organiserat 
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insamlade data för att se hur materialet skall användas och ligga till grund för en djupare 

analys.  

I denna studie har jag valt att använda mig av fenomenografisk metod, som är användbar när 

man menar att utforma eller gestalta ett fenomen istället för att skildra en kvantitet, som 

kvantitativa metoder har för avsikt att göra. (Larsson, 1986) Studien avsåg att få fram vilka 

uppfattningar som finns hos de intervjuade pedagogerna och då kan den fenomenografiska 

metoden användas för få fram resultat. 

De kategorier som sedan behandlas i studien skall enligt Marton (2008) nämnas av alla 

informanter för att få fram en rättvis beskrivning av deras uppfattningar. Marton beskriver hur 

de analyserade kategorierna skall uppfylla vissa krav för att kunna behandlas i en 

fenomenografisk studie. De behandlade kategorierna skall ha en logisk koppling till varandra, 

vara ett fåtal, samt på ett klart och tydligt sätt kunna kopplas till det undersökta begränsade 

området. De fyra kategorierna är verklighetsanpassad undervisning, variation i 

undervisningen, laborativa hjälpmedel i undervisningen och slutligen 

grupparbete/individuellt arbete. Anledningen till att det blev just dessa områden var att de 

intervjuade pedagogerna berörde dessa huvudrubriker under sina samtal på ett eller annat sätt. 

 

För att få fram vilka uppfattningar som informanterna har kring det studerade fenomenet är 

användandet av intervju och en efterföljande analys av materialet ett sätt att komma åt 

variationen i informanternas uppfattningar. (Marton, 2008) Marton menar vidare att om man 

vill se hur olika personer uppfattar samma fenomen är den fenomenografiska metoden ett 

adekvat verktyg.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 111

 3 RESULTAT 

Här redovisas bearbetningen av intervjuresultatet som kom att beröra fyra områden inom 

geometriundervisningen. Varje kategori inleds med en sammanfattning samt en kortare analys 

av de olika lärarnas syn på fenomenet. 

 

Verklighetsanpassad undervisning 
I geometriundervisningen som de utvalda pedagogerna talat om under intervjuerna kan man 

se en tendens till att två av informanterna arbetar mycket praktiskt för att göra geometrin mer 

överskådlig och begripbar. Pedagogerna talar om hur de med olika medel försöker göra 

undervisningen intressant och få in en verklighetsanpassad undervisning. Pedagog A nämner 

att hon anser:  

 

”…att geometridelen är ett perfekt tillfälle att ge eleverna en bild av omvärlden”.  

 

Hon fortsätter med att säga:  

 

”… De kan själv se vilka figurer som t ex ett hus har och i och med att deras förståelse växer 

och man ger dom rätt ord för objekten växer det fram en förståelse som jag tycker är 

fascinerande att följa.  Därför tycker jag att det (geometrin) är ett roligt avsnitt.” 

 

Pedagog C är av liknande uppfattning och vill även hon ge eleverna en chans till att se utanför 

skolboken och upptäcka användningsområden i elevens vardag. Hon säger följande om 

verklighetsanpassad undervisning: 

 

 ”Eleverna får även en känsla av att detta är något som de har användning för. Man kan 

konkretisera lärandet och frågan om varför de måste lära sig detta kommer sällan upp.” 

 

Pedagog B, som själv anser att hennes matematiska kunskaper och bakgrund är för svaga 

jämfört med hennes arbetskamrater, ser även hon användandet av geometri som en del av en 

verklighetsanpassad undervisning. Hon nämner under vårt samtal att: 
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”… jag (kan) i de yngre åldrarna se att t ex väga och mäta är väldigt roligt för dem och det 

är något som de ofta kommer i kontakt med hemma vid t ex bakning”. 

 

Den grundtanke som genomsyrar pedagogernas inställning till verklighetsanpassad 

undervisning är i grunden relativt likartad. Alla tre beskriver en strävan och målsättning att ge 

eleverna en verklighetsanknuten undervisning med stora inslag av praktiska arbetsmoment. 

Pedagog A och Pedagog C som båda anser att geometri är ett roligt avsnitt i grundskolans 

matematik försöker genom laborativa material, olika former av grupparbeten och andra 

praktiska övningar ge eleverna verktyg för att se användningsområden i vardagen. Pedagog B 

som enligt egen utsago anser att geometrin är ett lite rörigt och svårt ämne, påpekar även hon 

att den verklighetsanpassning som hon försöker skapa i klassrummet går att genomföra. Hon 

nämner mätning och vägning som två exempel på detta. Pedagog B anser att den klass hon 

jobbar i för tillfället och den miljö som skolan skapat tyvärr inte inbjuder till allt för många 

tillfällen av praktiska inslag då detta tar mycket tid och resurser från en redan ansträngd 

situation.   

 

Variation i undervisningen 
Vilken metodik och inlärningsmiljö pedagogen skapar för sina elever är enligt våra 

intervjuade lärare viktigt. De vill alla tre skapa en miljö där eleverna får en chans till djupare 

kunskaper och förståelse i sina klassrum.  

Pedagog A utrycker följande inställning till geometriundervisningen under samtalet: 

 

”… de (elever) som har problem i många mattemoment har en förståelse (för geometri). Det 

här (geometri) tycker dom är lätt, en rolig del av matten. Som lärare kan man styra 

undervisningen till att arbeta mycket praktiskt”. 

 

Pedagog B är lärare i en stor klass med många elever men anser även hon att elever behöver 

variation i sin undervisning, men hon anser sig vara begränsad av tillgång till resurser. Hon 

nämner detta: 

 

”De elever som behöver mer pratiska övningar får arbete i en liten grupp med ett speciellt 

arbetsblad som är anpassat för deras utveckling. Det försöker se till att skapa en bra 

inlärningsmiljö för alla mina elever, i den mån det finns resurser och tid”. 
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Pedagog C utrycker att en varierad och individanpassad undervisning skapar elever med fler 

resurser i sin inlärningsprocess: 

 

”…(hur) en matematiklärare skall vara innefattar att man ger eleverna så många verktyg och 

infallsvinklar som möjligt under deras skoltid. Detta skapar, tror jag en elev trots eventuella 

svårigheter i matematik kan se nya möjligheter vid exempelvis problemlösning. Alla är inte 

skapta i samma form”. 

 

Man kan läsa ut att alla pedagoger i denna studie anser att en varierad undervisning är ett 

effektivt sätt för att inte tappa elevernas intresse. De försöker på olika sätt ge sina elever en 

bild av geometrin genom att skapa en lustfylld och stimulerande inlärningsmiljö. Pedagog A 

försöker skapa en varierad undervisningssituation genom att blanda användandet av läroboken 

och praktiska inslag. Pedagog B använder läroboken i de flesta moment av geometrin men har 

även hon vissa praktiska inslag där eleverna med sina måttband och vikter får göra vissa 

övningar ur boken praktiskt.  

Pedagog C är den enda i gruppen av informanter som har tagit bort läroboken helt i 

geometrin. Detta anser hon är ett sätt att ge eleven verklighetsanpassad och varierad 

undervisning. Hon har skapat flera olika arbetsmaterial som eleverna istället använder sig av. 

Materialet innehåller övningar som kan göras både i grupp eller enskilt, ute eller inne.   

 

Laborativa hjälpmedel i undervisningen 
De intervjuade pedagogerna i denna studie använder sig alla tre av olika laborativa material. 

Pedagog A och C har båda en undervisning där eleverna använder sig av laborativa material i 

stor utsträckning. Men alla pedagoger i denna studie har tillgång och använder sig av olika 

laborativa material i sin undervisning.   

Pedagog A är den av pedagogerna som använder sig mest av laborativa hjälpmedel i sin 

geometriundervisning. Användandet av laborativa material i undervisningen menar hon ger en 

djupare förståelse hos eleverna. Hon säger: 

 

” Jag har måttband, linjaler, olika vikter och en våg i klassrummet. För att eleverna ska få en 

visuell bild av olika vikter brukar jag visa upp vikter för klassen. Min klass nu har fått ett 

arbetshäfte istället för matteboken och då finns det olika moment som de göra”. 
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” Jag anser att det är jätteviktigt att eleverna får jobba med händerna och använda sig av 

många olika sinnen. Det skapar en större, djupare förståelse”. 

 

Användandet av laborativa hjälpmedel finns som moment hos alla pedagoger i studien och 

Pedagog B nämner olika vikter som finns i hennes klassrum samt elevernas egna 

uppsättningar av former och figurer.  

 

” I klassrummet har jag vikter i olika storlekar, en 1 m linjal. Eleverna har en egen 

uppsättning av olika figurer som de använder de här under lektionerna”.  

 

Pedagog B nämner att hennes klass inte har tillgång till tillräckligt material för att göra 

undervisningen mer laborativ för tillfället:  

 

”Jag skulle önska att det fanns mer material att använda mig utav men just nu ser det ut så 

här på grund av flera flyttar av lokaler som jag gjort av mitt klassrum, då kommer ofta saker 

bort och det är tråkigt”. 

 

Pedagog C, är den som i intervjun uttrycker ett visst motstånd till användandet av läroböcker, 

har uteslutit matematikboken helt under geometrimomentet. Detta motiverar hon såhär: 

 

”… jag (…) lägger vi boken åt sidan här. Jag gör hellre eget material, som stenciler, 

arbetshäften som ger eleverna en upplevelse och inte bara siffror och ’fylla i’ exempel”. 

 

Pedagog C fortsätter med att berätta hur en lektion ser ut där eleverna får träna former med 

hjälp av i detta fall ett snöre som laborativt material.  

 

”…alla i gruppen får binda för ögonen, ställa sig innanför snöret och bilda en form, till 

exempel en triangel”. Hon fortsätter: ”En rolig lek som ger en uppfattning för både mig och 

eleverna om hur former upplevs och ser ut i praktiken”. 

 

Pedagog C har ett arbetssätt som hon själv finner roligt och stimulerande för alla elever i 

klassen. Materialet har hon på olika sätt hittat för att ge eleverna en så djup förståelse som 

möjligt. 
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”Vissa arbetshäften gör jag själv men mycket finns på Internet som jag tycker är en jättebra 

källa till nytt material och nya idéer”. 

 

Pedagogerna har som gemensamt sin tro på att ett mer laborativt arbetssätt skapar en djupare 

förståelse och de gör alla något slags arbete med laborativt material i olika omfattningar.  I 

Pedagog A:s klassrum har eleverna tillgång till ett skåp fullt med olika laborativa hjälpmedel 

som de kan använda för att lösa olika uppgifter. Hon menar att fri tillgång till laborativt 

material skapar en problemlösande elev och stimulerar till nyfikenhet i ämnet. Pedagog B 

beskriver att hon ser att ett behov av laborativt material finns hos hennes elever men att hon i 

talande stund inte har tillgång till detta material. Pedagog C är den lärare som har valt att göra 

geometriundervisningen mest praktisk. Hon ger eleverna tillgång till laborativt material och 

har utifrån dessa planerat sin undervisning. Pedagog C använder som enda pedagog i studien 

sig av många utomhuslektioner då eleverna får olika uppdrag och utifrån omgivande miljö 

lösa dem på bästa sätt.   

 

Grupparbete eller individuellt arbete? 
De tre pedagogerna har alla en egen syn på i vilken utsträckning grupparbete och individuellt 

arbete skall ingå i deras undervisning. Individuellt arbete blir i detta sammanhang ofta den tid 

som eleven arbetar i läroboken. Visst individuellt arbete förekommer även hos de pedagoger 

som har ett mer laborativt arbetssätt. De tre pedagogerna fick i uppgift att uppskatta hur stor 

procent av deras undervisning innefattar bland annat grupparbete och individuellt arbete.  Här 

skiljer Pedagog C ut sig från de andra pedagogerna. Hon uppskattar att eleverna endast 

använder läroboken 5 % under hennes geometriundervisning. Hon motiverar detta såhär: 

 

”Boken är ju ett bra verktyg om man vill ha en mer styrd undervisning, i alla fall ser jag det 

så. Med styrd menar jag att man då kan följa varje steg i den ordning som boken visar och 

man är säker på att få med alla bitar om man känner sig osäker inom området själv”. 

 

Pedagog A har en annan syn på användandet av läroboken, som hon ser är en del av det 

individuella arbetet. Hon ger följande exempel: 
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”Jag använder läroboken vid omvandling och då anser jag att dom är jättebra”. Hon 

fortsätter: ”Det blir ju ett individuellt arbete när de sitter och gör omvandlingar själv i 

läroboken. De får även visa att dom har förstått de övningar som vi gjort mer praktiskt”.   

 

Pedagog B har den största delen i sin undervisning som individuellt arbete och uppskattar 

delen till 75 % av undervisningstiden i geometriundervisningen. Hennes undervisning är 

baserad på läroboken och detta förklarar hon såhär: 

 

”För mig är boken en grundförutsättning i undervisningen. Den har allt, då menar jag att den 

är heltäckande med bra och begripliga uppgifter för eleverna”. 

 

De tre pedagogerna i min studie använder sig av grupparbete i mer eller mindre utsträckning 

som undervisningsmetod.  Ett återkommande arbetssätt hos de tre pedagogerna är att lägga in 

spel och lekar som ett grupparbete. Pedagog A beskriver sin ”lek”-lektion såhär: 

 

”Jag brukar köra 24 karat vid några tillfällen vid geometriavsnittet. Det är ett spel där 

eleverna blir uppdelade i lagvis, 4-5 elever i varje lag. Två elever får vara ”banken”. Ett av 

lagen skall sedan genomföra ett uppdrag. Under geometrin kan ett uppdrag vara att laget 

skall mäta omkretsen av klassrumsdörren.  

De andra lagen får satsa pengar i ”banken” om de tror att kompisarna kommer att klara 

uppdraget eller inte. Klarar de uppgiften och man har satsat på ett lyckat genomförande så 

får man dubbelt upp tillbaka av ”banken”, har man satsat fel så förlorar man pengarna.  

Här får eleverna både träna samarbete och göra geometriövningar under lek. På så sätt 

upplever jag att man får med sig hela klassen och skapar ett intresse”. 

 

Pedagog C anser att vikten av kombinationen lek och undervisning hör ihop, säger:  

 

”(…) min uppfattning av hur en matematiklärare skall vara innefattar att man ger eleverna så 

många verktyg och infallsvinklar som möjligt under deras skoltid (t ex lekar och laborativa 

material). Detta skapar, tror jag en elev (som) trots eventuella svårigheter i matematik kan se 

nya möjligheter vid exempelvis problemlösning”. 

 

Pedagog A är av uppfattningen att hennes undervisning i geometri består av många moment 

där grupparbetet är en huvudingrediens. Hon anser att de genomgångar och diskussioner som 
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sker inför varje avsnitt i hennes klassrum skapar naturliga tillfällen för eleven att på 

individnivå finna ett svar. Vid de tillfällen då eleverna gör omvandlingar sker även detta 

individuellt. Resten av geometriundervisningen ser hon som tillfälle då eleverna har möjlighet 

att lära sig samarbete med andra i t ex grupparbeten. Pedagog B beskriver hur eleverna under 

lektionerna i geometri främst arbetar självständigt i läroboken. Men några av de svagare 

eleverna har en mer praktisk undervisning när tid finns. De får tillsammans med en annan 

lärare gå igenom geometriavsnittet med gruppövningar.  

Pedagog C har i likhet med Pedagog A en stor andel grupparbete och eleverna har egna 

arbetshäften där uppgifterna varierar mellan att lösas individuellt eller i grupp. Genom sin 

lektionsplanering vill Pedagog C skapa variation i elevgruppen och har koll på vilka elever 

som arbetar tillsammans för att kunna skapa en naturlig delning av eleverna. Under 

lektionerna där grupparbete pågår vill hon ge eleverna en trygghet som i sin tur skall ge 

eleverna känslan av att våga fråga och prova andra lösningar.  
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 4 DISKUSSION 

I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag. Här finns också de mål och 

riktlinjer för arbetet som ska verkställas i och av skolan genom den ansvariga pedagogen. Jag 

har valt att se det insamlade materialet utifrån de gällande styrdokumenten. 

 

Vid mina samtal med pedagogerna i studien fann jag att deras mål med undervisningen var att 

skapa ett så optimalt arbetsklimat som möjligt. Resultatet åskådliggör vissa skillnader i 

tillvägagångssätt hos de utvalda pedagogerna men deras grundinställning till undervisningens 

struktur är relativt likartad. De försökte alla tre utgå ifrån elevens grundförutsättningar och 

efter hand höja nivån och svårighetsgraderna på uppgifterna. Tidigare resultat ger även en bild 

av vikten att göra en anpassning efter de olika kunskapsnivåer som finns i en klass. Van 

Hieles nivåer är ett bra exempel på hur en nivåanpassning kan göras möjlig på en individnivå 

och vilken betydelse den har för det fortsatta lärandet inom geometri. (Emanuelsson m.fl,  

1992). Uppfattningen att elever får en bredare och mer kreativ syn på de olika delarna inom 

matematiken om de får instruktioner baserade på Van Hieles nivåer styrks av Erdogan m.fl. 

(2009).  

 

Studien visar även, att de medverkande pedagogerna anser att variation i undervisningen kan 

vara en stor del av framgången inom geometrin. Det finns både möjligheter och tillfällen för 

pedagogen att finna lösningar och praktiska övningar i olika former. Bentley (2008) menar att 

det är viktigt att upprepa materialet som ska läras in. Denna upprepning skapar enligt Bentley 

(2008) en fördjupning av kunskapen. Pedagog A påtalar att de elever som har svårigheter vid 

andra matematikgenomgångar får inom geometrin genom ett mer praktiskt arbete en djupare 

förståelse för ämnet. Moyles (1995) menar även hon att genom arbete med flera sinnen skapas 

en bättre begreppsbildning. Pedagogerna i studien instämmer med vikten av ett arbetssätt där 

eleven får prova olika saker och fler sinnen blir stimulerade. Pedagog A använder lek-

lektioner som ett verktyg till bättre begreppsbildning hos sina elever där fler sinnen används 

för att lösa lekens gåta, t ex först uppskatta omkretsen av en dörr och sedan göra en mätning 

av dörren för att se om uppskattningen var riktig eller inte.  

 

De riktlinjer som finns i Lpo94 innehåller krav på att eleven i slutet av tredje skolåret ska 

”kunna beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av vanliga och enkla 
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lägesbestämningar” (Skolverket, 2000, stycke 4). Med hjälp av de laborativa övningar som 

sker i klassrummen och i andra miljöer skapas en förutsättning för att målet skall nås av 

eleverna under den första tiden i skolan. Resultatet visar att det är olika laborativa material 

som ligger till grund för många moment i pedagogernas sätt att variera undervisningen. 

Pedagog C använder inte läroboken under sin geometriundervisning och menar att det 

laborativa materialet och annat material (t ex stenciler) är tillräckligt för att skapa en varierad 

undervisning med ett bra innehåll.  

 

Lpo94 menar vidare att eleven på ett självständigt sätt ska kunna ta sig an olika problem och 

hitta en lösning på dessa. Tengstrand (2005) menar även han att geometri har en stor praktisk 

aspekt.  Den praktiska delen av undervisningen ska ge möjlighet till ett självständigt lärande 

men även att lära sig ta hänsyn och samarbeta med andra. Valet av övrigt material (t ex 

lärobok) spelar även det en stor roll. Malmer (2002) och även de tre pedagogerna talar om 

vikten av att välja rätt material i undervisningen. Resultatet av studien visar vidare att 

förutsättningar finns att möjliggöra och genomföra en praktisk undervisning i geometri med 

bland annat hjälp av olika laborativa material, något som stämmer väl överens med mina egna 

erfarenheter. Tillgången till varierat material och förmåga att medvetet göra dessa till en del 

av undervisningen skapar en lustfylld lärandemiljö. Pedagog B är den pedagog som talar om 

en arbetssituation där hon inte har tillgång till den mängd laborativt material hon skulle önska. 

Men hon talar även om den betydelse som hon anser att laborativt och varierat material har 

för undervisningen. Pedagog B och C har båda ett stort förråd av olika material och använder 

dessa under många moment i sin matematikundervisning.   

 

De intervjuade pedagogerna talar alla om att arbetsglädje hos eleverna är en viktig komponent 

i geometriundervisningen. Emanuelsson m. fl.(1992) är även de av åsikten att hitta nyckeln 

till elevernas nyfikenhet, arbetsglädje och kreativitet är viktiga faktorer i 

geometriundervisningen. Skolverket beskriver i Lpo94 hur en varierad och lustfylld 

undervisningssituation är det som skolan ska sträva efter. (Skolverket, 2003) En annan 

komponent som tas upp i denna studie är i vilken mån eleverna får chansen att variera sin 

undervisning med hjälp av individuellt arbete och möjligheten till grupparbete. I resultatet kan 

man se att genom grupparbete kan eleverna få den interaktion och det samspel med andra som 

även nämns i Lpo94. Möjligheten till att göra reflektioner och egna tolkningar bör dock även 

finnas för eleven. (Skolverket, 2000) Malmer (2002) belyser även spel som en komponent 

inom geometriundervisningen och räknar in spel som ett arbete utfört i gruppform. Pedagog A 
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och C har talar båda om hur de kompletterar undervisningen med olika spel och lekar. De 

menar att spel och lek ger en lustfylld undervisningssituation där eleverna på olika sätt 

utmanas lösa geometriska problem på ett lekfullt sätt. Pedagog B som är den enda pedagogen 

i studien som till största hand utför geometriundervisningen utifrån en lärobok betonar att hon 

tillsammans med sitt arbetslag väljer ut en gemensam lärobok och de är noga med att alla 

delar av matematiken skall täckas in fullvärdigt av boken, däribland geometri.  

 

Vidare visar resultatet att elevernas möjlighet till eget arbete ger dem möjlighet till att skapa 

en djupare förståelse inom geometri. Detta visar även litteraturen, där komponenten 

individuellt arbete beskrivs av Moyles (1995) som en öga –handträning. Denna väg till en 

individuell begreppsbildning av former är mycket viktig enligt Moyles (1995). Kunskapen att 

på egen hand ”kunna rita och avbilda enkla tvådimensionella figurer samt utifrån instruktion 

bygga enkla tredimensionella figurer” (Skolverket, 2000, stycke 4) kan på flera sätt 

genomföras i grupp, men även individuellt. Pedagog C använder sig till stor del av 

grupparbeten som arbetsmetod men hon beskriver även att ett individualiserat arbetssätt 

konkretiserar lärande och ger en känsla av mening hos eleverna. Två intervjuade pedagoger 

har på olika vis skapat en undervisningsmiljö där det finns utrymme för elever att i egen takt 

och på sitt eget sätt upptäcka vad geometri är och hur det kan komma att användas i deras 

vardag. Även litteraturen i denna studie, bland annat Moyles (1995) visar på ett samband 

mellan variation och lustfyllda lektioner som en del av den inspiration som eleverna behöver 

för att nå en djupare kunskap och begreppsbildning inom området.  

 

Tillförlitlighet: Jag valde att ge informanterna tillgång till intervjufrågorna några dagar innan 

det aktuella intervjutillfället. Anledningen till detta var att ge informanterna en chans att 

reflektera och fundera över deras undervisning och på vilket sätt den genomförs. En nackdel 

med detta tillvägagångssätt kan möjligen vara att de istället för att svara helt ärligt svara på 

frågeställningarna med svar som är mer politiskt korrekta i sammanhanget. Därför påverkades 

validiteten i studien på ett negativt sätt.  

En potentiell nackdel kan också vara att informanterna inte ville godkänna en ljudinspelning 

av intervjutillfällena. Intervjuerna var förlagda till av informanterna valda ställen vilket 

resulterade i tre lugna miljöer där de kände sig trygga och kunde svara på frågeställningen. 

Informanterna jag intervjuade jobbar alla på olika skolor runt om i Sverige och valdes enbart 

för att de har till synes olika arbetsmetoder vid undervisning i ämnet geometri. Deras ålder 

och kunskaper i matematikundervisning ger en större erfarenhetsbakgrund till min studie.  
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En fenomenografisk metod har använts som ett verktyg för att besvara frågeställningen i 

denna studie. Det är en metod där informanternas upplevelser och uppfattningar i fenomenet 

geometri kommer fram. Valet av intervju som metod för att belysa informanternas upplevelser 

och uppfattningar var ett bra tillvägagångssätt då intervjuer skapar ett forum där informantens 

tankar och åsikter om ämnet kommer fram. Som tillägg till intervju hade jag som önskan att 

även göra ett antal observationer men dessa gick inte att genomföra inom rimlig tid.  

 

Teoretisk tolkning: Med denna studie har jag funnit en verklighet där pedagoger talar om att 

skapa en inlärningsmiljö där lust och lärande går hand i hand. Informanterna talar alla om 

vikten av en begripbar undervisning där eleverna kan omvandla skolarbetet till sin vardag. 

Geometri har stora möjligheter att vara en del av denna begreppsbildning. En varierad 

undervisning med inslag av ett antal laborativa material samt en variation mellan individuella 

arbetstillfällen i matematikboken och grupparbeten är nyckeln till en lyckad 

geometriundervisning enligt både litteraturen som jag har tagit del av samt den uppfattning 

jag fått av de intervjuade pedagogerna. Undervisningen måste även kompletteras med aktiva 

elever som genom egna erfarenheter utvecklar sitt öga-hand perspektiv. Den efterföljande 

diskussionen är även den ett viktigt verktyg i processen till den begreppsbildning som 

geometri bygger på. För att skapa en lustfylld lärandemiljö behövs en stor förkunskap samt en 

stark tro på den didaktiska delen inom matematiken. Den osäkerhet som kan infinna sig i och 

med brister på detta område kan i sin tur en skapa pedagoger som inte vågar gå ifrån 

matematikboken och på så sätt inte har möjlighet att skapa en varierad undervisning.   

 

Förslag till fortsatt forskning: Jag har efter denna studie funnit ett fortsatt intresse för varför 

elever och vissa lärare anser att matematik är ett tråkigt skolämne. Med utgångspunkt i min 

studie skulle jag följaktligen önska se en mer omfattande fortsatt forskning inom elevernas 

och pedagogernas uppfattningar i ämnet matematik och hur deras attityder påverkas av nivån 

på deras matematikdidaktiska kunskaper. Genom observationer samt en komplettering med ett 

större antal kvalitativa intervjuer har man en möjlighet att se om denna koppling existerar.  
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 BILAGOR 

 

Intervjufrågor  

 

1. Vad tycker du om att undervisa i geometri? 

 

2. Berätta om något tillfälle då du undervisade i geometri? 

 

3. Hur ser du på användandet av läroboken i geometriundervisningen? 

 

4. Använder du något annat material i geometriundervisningen? 

 

5. Hur ser en typisk dag ut i skolan när arbetar med geometri? 

 

6. Hur anser du att undervisningstiden är fördelad mellan de olika 

delarna lärobok, laborativtmaterial, individuellt arbete, grupparbete och 

annat material? 
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