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Ämnesområdet för den här studien är matematik, 
mer specificerat mot området geometri. Syftet är att 
undersöka hur lärare beskriver att de arbetar med det 
matematiska området geometri för att möjliggöra 
och utveckla elevers geometriska kunskaper. 
Sociokulturell teori ligger till grund för studien, 
eftersom social interaktion kan leda till 
kunskapsutveckling inom geometri. Studien 
genomfördes genom intervjuer med fem lärare med 
varierande lång yrkeserfarenhet. Analys av material 
gjordes genom en kvalitativ innehållsanalys och 
lärares resonemang ställs mot varandra för att 
urskilja likheter och skillnader i organisering av 
undervisning och arbetssätt. Lärares resonemang 
ställs också i relation till van Hiele´s teori, för att 
urskilja likheter och skillnader av empiri och teori. 
Resultatet visade att geometriundervisning är ett 
återkommande område på lågstadiet och det ska 
därför inte ska ta upp för mycket tid. Undervisning 
baseras på läromedel och dess struktur följs 
genomgående i arbetsområdet. Genomförande av 
undervisning föredras att göra i mindre elevgrupper 
och konkret material och digitala verktyg inkluderas 
som stöd för elevers kunskapsutveckling gällande 
tvådimensionella och tredimensionella figurer. 
Avslutningsvis diskuteras föregående innehåll i 
relation till van Hiele´s teori, sociokulturellt 
perspektiv och läroplan för grundskolan, 
förskoleklass och fritidshem. 

The subject area for this study in mathematics, 
specified geometry. The purpose of the study is 
to investigate how teachers describe how they work 
with the mathematical field of geometry to enable 
and develop students' geometric skills. The 
underline theory is socio-cultural perspective, 
since social interaction can result in geometric 
concept understanding. The study was 
conducted through interviews with five teachers 
with varied long professional experience. Analysis 
of material was done through qualitative content 
analysis and teacher reasoning against each other in 
order to distinguish similarities and differences in 
the organization of teaching and working methods. 
Teachers' reasoning is also made in relation to Van 
Hiele's theory, in order to distinguish similarities 
and differences of empirical and theory. The result 
showed that geometry education is a recurring area 
at the lower stage and therefore should not take too 
much time. Teaching is based on teaching materials 
and its structure is monitored throughout the work 
area. Implementation of teaching is preferred to do 
in smaller student groups and concrete materials 
and digital tools are included as support for pupils' 
knowledge development regarding two-
dimensional and three-dimensional figures'. 
Previous content is discussed in relation to Van 
Hiele's theory, socio-cultural perspective and 
curriculum. 
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1. Inledning 

Elevers prestationer och bristande kunskaper inom matematik synliggörs i en undersökning 

som gjorts av Programme for International Student Assessment, PISA (2015a). Resultatet visar att 

elever presterar på en genomsnittlig nivå inom Organisation for Economic Co-operation and 

Development, OECD, inom matematik. 

Ett område inom matematik som anses vara problematiskt för elever är 

geometri, eftersom det är vanligt förekommande att elever benämner geometriska figurer med 

inkorrekt terminologi. Föregående grundas i att vardagsspråket influeras eftersom elever inte 

besitter tillräckligt med matematiska kunskaper (Löwing & Kilborn, 2011). 

 Orsak till den här problematiken kan vara att elever inte har givits tillräckligt 

med möjligheter att utveckla kunskaper gällande grundläggande geometriska termer i relation 

till laborationer. Det här kan i sin tur resultera i att elever saknar matematiskt språk för att föra 

enkla resonemang om geometriska figurer (Löwing & Kilborn, 2010). Utifrån det resultat som 

PISA (2015a) presenterar framgår det att elevers kunskaper kan utvecklas ytterligare, vilket 

medför att lärare som bedriver matematikundervisning måste erbjuda möjligheter för elevers 

kunskapsutveckling på varierande sätt. 

 Trends in International Mathematics and Science Study, TIMSS (2015b) berör lärares 

utbildningsnivå och deras förutsättning för undervisning samt vad som sker konkret i 

matematikundervisningen. Utifrån en studie som gjorts av TIMSS (2015b) framgår det att 

lärare upplever begränsningar i den undervisning som bedrivs, vilket har resulterat i 

kompetensutveckling för lärare inom pedagogik och ämnesspecifik utbildning. Det har 

medfört att lärare givits möjlighet till egen kunskapsutveckling för att förbättra elevers 

utbildningskvalitet samt för att elever ska befästa mer kunskaper inom matematik. Svenska 

elevers starka kognitiva förmåga är att resonera, därmed bör den här förmågan tillämpas mer 

i geometriundervisning för att elever ska ges möjlighet att utveckla sina matematiska 

kunskaper ytterligare (TIMSS, 2015b). 
 Holmberg (2011) belyser att undervisning inom geometri behöver utmana 

elevers nyfikenhet samtidigt som de ges möjlighet till undersökning och laboration med 

tredimensionella figurer. Praktiskt arbete kan därmed vara en fördel eftersom elever själva ges 

möjlighet att upptäcka samband, vilket i sin tur kan öka deras förståelse inom geometri. 

Utifrån ovanstående resonemang har jag därför valt att undersöka lärares 

innehåll och struktur gällande geometriundervisning i relation till van Hiele´s teori, för 

utvecklande av elevers matematiska kunskaper inom området geometri. 
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2. Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka hur fem lärare beskriver att de arbetar med det 

matematiska området geometri för att möjliggöra och utveckla elevers geometriska kunskaper. 

 

Det här syftet vill jag uppnå genom att besvara följande frågor; 

• Hur organiserar lärare sin geometriundervisning för att utveckla elevers geometriska 

kunskaper? 

• Vilka arbetssätt tillämpas för att utveckla elevers geometriska förståelse? 
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3. Bakgrund 

För att underlätta läsningen presenteras och definieras två centrala begrepp som är 

övergripande för uppsatsen. 

 
Organisera – I min studie definieras det här begreppet som hur lärare väljer att strukturera och 

lägga upp sin undervisning gällande geometriska figurer.  

 
Arbetssätt – I min studie definieras det här begreppet som vilka val av genomförande lärare 

väljer för att möjliggöra bearbetning av innehåll för varje enskild elev i undervisningen.  

 
Utveckling av elevers kunskaper och förståelse inom matematikområdet geometri, enligt van 

Hiele´s teori, kräver undervisningsmoment med progression från konkret till abstrakt 

matematik för att eleven ska ges möjlighet att bli förtrogna med geometriska figurer och deras 

egenskaper. Det kan ske genom diskussion, analys, synliggörande av inbördes relationer och 

geometriska figurers skillnader (van Hiele, 1986). 

3.1 Van Hiele´s teori 
Enligt van Hiele´s teori 1ges elever möjlighet till kunskapsutveckling inom geometri (Hedrén, 

1992). Det görs med utgångspunkt i konkret matematik genom en progression som leder till 

abstrakt matematik. Teorin innefattar fem tankenivåer; igenkänning, analys, abstraktion, deduktion 

och stringens, med specifikt innehåll som successivt går från det visuella och konkreta till det 

teoretiska och abstrakta, vilket medför att det blir en progression i elevers geometriska lärande. 

 Van Hiele´s teoris utmärkande drag är progressionens syfte att nå abstraktion. 

Det innebär att elever går från en bred uppfattning gällande geometriska figurer till utvecklad 

förståelse av den formella grunden som de geometriska figurerna definieras av. Van Hiele 

(1986) belyser vikten av progression och att det bör ske genom all geometriundervisning i alla 

skolåren. Undervisning bör stegvis utöka elevers förståelse för begrepp, vilket kan göras med 

hjälp av konkret material, laboration, resonemang, sortering och klassificering. Inom van 

Hiele´s teori framgår det att klassificering sker före visualisering. Det medför dels att eleven 

                                                      
1 Pierre Marie van Hiele (1909-2010), en matematiklärare och matematikdidaktiker från Nederländerna. Van Hiele var 
intresserad av yngre barns matematik redan som ung. I början av förra seklet anmärkte han barns utveckling av deras 
matematiska tänkande. Han framhöll lärarens roll för individuella lärprocesser och från och med den tiden var han kritisk 
gällande undervisningsmaterial. Det medförde att han försökte utveckla och förbättra material till matematikundervisning. 
Tillsammans med sin fru Dina van Hiele-Geldof tog de fram ett antal läroböcker. Pierre van Hiele vidareutvecklade sina idéer 
om utveckling till tanke nivåer. Elever utmanades att kom igång i lärandet, var och en på deras egen utvecklingsnivå. 
Tillvägagångssättet följde en gradvis tillväxt mot deduktivt tänkande. Konkret material blev stegvis av mindre betydelse och 
språket blev istället gradvis mer formellt. Pierre van Hiele sökte efter en kontext som var ”nära matematik” och försökte 
därför hålla sig tillräckligt nära elever för individuella utmaningar. Struktur och motivation spelade en stor roll. 
Lärandeprocessen skulle vara i linje med informell matematik som elever lär sig genom egna experiment. Pierre van Hiele´s 
tankar gällande strukturerade matematik benämns idag som van Hiele´s teori (Broekman & Verhoef, 2012). 
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ges möjlighet att se likheter och skillnader mellan olika geometriska figurer, dels möjlighet att 

förstå grunden till geometriska figurers definition. Elever bör börja med att bli förtrogna med 

grundläggande kunskap, exempelvis sida och hörn, för att sedan utveckla kunskap om och bli 

förtrogna med komplexa egenskaper exempelvis vinklar. 

 Praktiska och teoretiska aspekter inom van Hiele´s teori innebär att 

plockmaterial finns att tillgå, exempelvis konkret material i form av tvådimensionella och 

tredimensionella figurer i olika storlekar och varierande material. Det medför att elever kan 

känna igen och benämna ett fåtal figurer genom progressionen med hjälp av egenskaper. Van 

Hiele´s teori innebär att varje nivå uppnås stegvis i varierande inlärningsperioder. Enligt Teppo 

(1991) menade van Hiele att om alla nivåer inkluderas ges varje elev möjlighet till utvecklad 

begreppsförståelse inom geometri. Inom varje tankenivå får elever undersöka och laborera 

med geometriska figurer, vilket medför att de ges möjlighet att utveckla sitt matematiska språk 

i relation till det som undersöks. Processen inom van Hiele´s teori är inte självklar, vilket 

innebär att lärande behöver stödjas av lärare för att elever ska kunna nå abstraktion inom 

matematiskt tänkande. 

3.2 Tankenivåer inom van Hiele´s teori 
Van Hiele´s teori innehåller fem tankenivåer som inkluderar visuella, beskrivande och 

teoretiska aspekter (Teppo, 1991). Hedrén (1992) framhåller att van Hiele själv numrerade 

tankenivåerna från noll till fyra eftersom han själv inte ansåg nivå noll som en nivå för tänkande 

inom geometri, utan han hade det istället som ett första stadium för lärande. I följande 

beskrivning av de fem nivåerna benämns de med svenska och engelska begrepp eftersom 

betydelsen av begreppen kan variera mellan språken. 

3.2.1 Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 
Första tankenivån innebär att elever gör visuell igenkänning av geometriska figurer både 

formellt och informellt. Formell igenkänning görs i undervisningssituationer medan informell 

igenkänning görs i vardagliga situationer (Teppo, 1991 & Marchis, 2012). Elever på den här 

nivån kan endast känna igen figurer utifrån deras fysiska utseende. Egenskaper och relation 

till vardagliga föremål förekommer inte. Däremot kan elever identifiera vissa figurer och 

återskapa dem. Föregående innebär att elever skapar struktur för att relatera till vardagliga 

föremål. Van Hiele (1986) belyser att struktur utvecklas genom progressionen, från bild till 

benämning, som längre fram i lärandet ersätts av korrekt matematisk terminologi. Elever på 

den här nivån har inte motivation för att analysera och förstå varför figurer fått sina 

benämningar, eftersom upptäckande av nytt matematiskt område görs. 
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3.2.2 Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 
Andra tankenivån innebär att elever kan se individuella egenskaper hos geometriska figurer. 

Genom empiriska experimentet och observationer görs analys av geometriska figurer. Elever 

börjar särskilja geometriska figurer utifrån deras karaktärsdrag. Det medför att figurer känns 

igen utifrån delar, utan att delarna definieras (Crowley, 1987). Elever breddar sina 

uppfattningar gällande geometriska figurer, vilket resulterar i att de kan inse relationer mellan 

figurer utifrån dess egenskaper. Däremot kan inte egenskaperna förklaras, vilket medför att 

elevers förståelse för definitioner inte är utvecklad. De geometriska figurerna som fått 

symbolisk representation analyseras informellt och sorteras därmed utifrån dess egenskaper 

(van Hiele, 1986 & Burger & Shaughnessy, 1986). 

3.2.3 Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 
Tredje tankenivån innebär att elever kan identifiera relationer både inom och mellan figurer. 

Det är på den här nivån som abstraktion börjar ske. Relationer inom en figur kan förklaras 

som egenskaper såsom att en kvadrat och rektangel har 90 graders vinklar och två parvis 

parallella sidor. Relationer mellan figurer kan förklaras som egenskaper exempelvis att en 

kvadrat är en rektangel, eftersom båda figurerna har samma egenskaper. Föregående görs 

genom informella argument och resonemang, dock förstår elever inte betydelsen av deduktion 

som helhet eller axiom, som också kan förklaras som grundsanning. Genom att elever 

särskiljer figurer utifrån dess egenskaper skapar elever en logisk struktur inom deduktion. På 

den här nivån förstår elever inte betydelsen av korrekta definitioner (Crowley, 1987 & Hedrén, 

1992 & Teppo, 1991). Elever skapar abstrakta definitioner, vilket är en början till utvecklad 

begreppsförståelse. Genom deduktiv analys ges elever möjlighet att organisera geometriska 

figurer utifrån övergripande egenskaper som de lärt under tidigare nivåer. Föregående görs för 

att elever ska upptäcka logiska samband. Van Hiele (1986) berör vikten av språkets betydelse 

på den här nivån eftersom den är mer av abstrakt karaktär. 

3.2.4 Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 
Fjärde tankenivån innebär att elever förstår betydelsen av deduktion som ett sätt att etablera 

geometrisk teori inom ett axiomatiskt system. Det innebär att flera grundsanningar behandlas 

samtidigt. Elever har förståelse för geometriska figurers benämningar och kan visa samband 

mellan benämningar och figurers egenskaper. Elever har också förståelse för axiom och de 

kan tillämpa dem för att bevisa begrepp (van Hiele, 1986 & Crowley, 1987 & Hedrén, 1992). 

En elev som befinner sig på den här nivån kan konstruera och ge fler bevis gällande varför en 

kvadrat har dess benämning. Eleven kan också bevisa samband mellan en kvadrat, en rektangel 

och en parallellogram (Crowley, 1987 & Hedrén, 1992). Genom deduktiva resonemang kan 
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elever bevisa relationer som finns mellan olika geometriska figurer. Elever resonerar formellt 

med korrekt terminologi inom matematisk kontext (Burger & Shaughnessy, 1986 & Teppo, 

1991). Elevers tänkande gällande axiom är dock inte fullt utvecklat än (Crowley, 1987 & 

Hedrén, 1992). 

3.2.5 Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 
Sista tankenivån innebär att geometrin ses i det abstrakta, filosofiska och att olika axiomatiska 

system kan jämföras med varandra. Elever har utvecklat förståelse för betydelsen av precision 

inom axiomatiska system (Crowley, 1987 & Hedrén, 1992). De har förmåga att bevisa 

kategoriseringar med korrekt terminologi samtidigt som de förstår kategoriseringsprocessen. 

På den här nivån används tidigare kategoriseringar som gjorts i deduktiv analys. Elever kan 

jämföra geometriska figurer med varandra utifrån deras definitioner. Det här sker utan 

tillämpning av konkret material (Teppo, 1991 & Burger & Shaughnessy, 1986 & Hedrén, 

1992). Tankenivå 5 är enbart abstrakt eftersom den handlar om att kunna göra jämförelser av 

logiska strukturer. Ska bevis göras av axiomatiska system och relationer mellan geometriska 

figurer krävs det ett korrekt matematiskt språk (Teppo, 1991). 

3.3 Övergripande aspekter som kännetecknar van Hiele´s teori 
Det finns aspekter som kännetecknar van Hiele´s teori. De olika aspekterna är övergripande 

för hela teorin och de är viktiga vid tillämpning för att teorin ska kunna förstås. 

1. Sequential. Det krävs att elever går igenom nivåerna i en specifik ordning för att de ska bli 

förtrogna med innehållet på varje nivå. 

2. Advancement. Innehållet på tankenivåerna följer en progression för att utveckling av elevers 

kunskaper ska kunna ske. Progressionen är erfarenhetsberoende, vilket medför att ålder inte 

påverkar. 

3. Intrinsic and Exintrisic. De ingående figurerna som arbetas med först på den konkreta och 

visuella nivån följer sedan progressionen genom alla tankenivåer. Arbete med igenkänning och 

analys genomförs med figurer som berörts i tidigare tankenivåer. Komplettering av ytterligare 

figurer görs inte. 

4. Linguistics. Varje nivå har en språklig koppling till symbolerna. Den språkliga kopplingen 

modifieras genom abstraktion. Det kan exempelvis innebära att en kvadrat benämns som en 

rektangel och en parallellogram. 

5. Mismatch. Instruktion som ges av lärare måste vara anpassad efter den nivå som elever 

befinner sig på. Om den inte är det, är det en så kallad mismatch, vilket försvårar progression 

och elevers lärande. Mismatch kan bero på lärarens roll, språket, materialet eller att valda 



   
 

7 
 

uppgifter har för hög kognitiv nivå (Crowley, 1987). 

3.4 Användning av van Hiele´s teori i praktiken 
Användning av van Hiele´s teori måste ske organiserat med meningsfullhet och tydliga 

instruktioner. Arbete kan ske genom diskussion, interaktion och utforskande men det är 

interaktion som är det viktigaste. Lärarens uppgift är att få elever att gå från passiva till aktiva 

kommunikatörer inom geometri. Van Hiele (1986) menade att elevers bristande kunskaper 

inom geometri har sin grund i att lärare inte utgår från elevers nivå, vilket resulterar i en 

minimerad progression från konkret till abstrakt matematik. Lärare måste ha i beaktning att 

låta progressionen ta den tid som krävs eftersom lärande måste utvecklas systematiskt, annars 

kan elever riskera att aldrig nå en abstrakt, teoretisk och utvecklad nivå. Tas det inte hänsyn 

till användandet av teorin kan det således innebära att elever blir kvar på konkret nivå (Teppo, 

1991). 

3.5 Faser som stöttning vid användandet av van Hiele´s teori 
Nedan beskrivs fem faser som van Hiele har konstruerat som stöttning vid användandet av 

hans teori. De har konstruerats eftersom van Hiele´s teori är beroende av instruktion och 

erfarenhet, snarare än ålder och kognitiv nivå, vilket medför att teorin är avancerad att tillämpa. 

Faserna som konstruerats är till för att lära och för att nå nästkommande nivå. I slutet av sista 

fasen ska elever nått en ny nivå, vilket medför att den nya nivån ersätter den gamla (Crowley, 

1987). 

 

1. Information (Inquiri/ information). Den här fasen innebär att elever ska ges möjlighet att 

föra samtal som berör geometriska figurer. Dessutom introduceras nivåspecifik terminologi 

av lärare. Vad är en kvadrat? Vad är en triangel? Vilka likheter och skillnader finns mellan dem? 

Det ska synliggöra elevers förförståelse samt att elever ska ges möjlighet att förstå 

utgångspunkten i det geometriska arbetet. 

2. Vägledd kartläggning (Directed orientation). Utforskande av område sker med stöttande 

konkret material. Elever ska ges möjlighet att laborera, rita och konstruera figurer i varierande 

storlekar. 

3. Tydliggörande (Explication). Fortsatt genomförande grundas på elevers tidigare 

erfarenheter från föregående arbetstillfällen. Lärarens ansvar är att göra elever medvetna om 

samband gällande figurer som inkluderats i arbetet, vilket kan göras genom laboration. Elever 

ska ges möjlighet att resonera kring strukturer som de har observerat. Istället för att belysa 

användandet av korrekt terminologi har läraren i uppgift att vara neutral och elever ska ges 
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möjlighet att resonera fritt. 

4. Fri kartläggning (Free orientation). I den här fasen blir uppgifterna mer komplexa och 

innehåller flera steg som kan lösas på flera olika sätt. Elever ska ges ytterligare möjlighet att 

undersöka och laborera. Det ska medföra att elever hittar relationer som finns mellan och 

inom geometriska figurer. 

5. Integration (Intergration). I den här fasen ska elever ges möjlighet att utvärdera sina 

kunskaper gällande egenskaper och inbördes relationer. Det kan innebära att elever återblickar 

och sammanfattar sina kunskaper gällande begrepp, benämningar och sammanhang. Lärarens 

ansvar är därför att möjliggöra för elevers utvärdering samt att ta med deras erfarenheter till 

nästkommande nivå (Hedre ́n, 1992, van Hiele, 1986 & Crowley, 1987). 

3.6 Lärarens roll 
Vid tillämpning av van Hiele´s teori är lärarens roll betydande för att lärande och progression 

ska ske. Van Hiele (1986) berör att det är vanligt förekommande att lärare använder komplext 

språk vid introduktion av ett nytt arbetsområde eller en aktivitet. Det kan dels resultera i att 

elever inte förstår innehållet, dels kan det förhindra progression genom nivåerna. 

 Van Hiele (1986) betonar också att lärare bör undvika att förmedla geometriska 

fenomen genom enbart instruktioner, eftersom innehållet då kan kännas forcerat, vilket i sin 

tur kan förhindra utveckling av elevers nya tankestrukturer. Elevers lärande bör därmed ske i 

social kontext genom undersökningar för att de ska ges möjlighet att utveckla tankestrukturer 

på egen hand. För att elever ska delta och delta aktivt bör läraren vara tydlig och konkret men 

också agera som förebild. Med förebild avses att visa hur arbete inom nya arbetsområden med 

tillhörande struktur och tradition bör ske (van Hiele, 1986). 
 Lärare bör dessutom tillgodose elever med material som kan tillämpas i 

tankenivåerna upp till tankenivå fyra, deduktion, eftersom tankenivå 5, stringens, innebär abstrakt 

tänkande. 
 Styrdokument visar att elever ska ges möjlighet till likvärdig utbildning, vilket 

innebär att undervisningen ska anpassas till varje enskild elevs behov och förutsättning. 

Undervisningen ska också främja elevers fortsatta kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevers tidigare erfarenheter och kunskaper. Därmed har lärare en viktig roll som medlare av 

kunskap genom varierande arbetssätt, eftersom varierande arbetssätt kan medföra att elever 

når målen (Skolverket, 2017b). Lärare har i uppdrag att organisera och genomföra 

undervisning som resulterar i att elever stärker sin vilja att lära. Föregående kräver också att 

lärare handleder, stimulerar och ger elever med inlärningssvårigheter extra anpassning eller 

särskilt stöd, eftersom elever ska ges möjlighet att utveckla förmågor utifrån sina egna 
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förutsättningar (Skolverket, 2017b). Elever ska få uppleva att lärande och kunskap är 

meningsfullt och därmed driva sin egen kunskapsutveckling framåt. Lärare ska också ge elever 

möjlighet att pröva olika arbetssätt och ge dem utrymme för att de själva ska kunna tillämpa 

och skapa olika uttrycksmedel. Lärare fyller också här en funktion, exempelvis att stötta elever 

i deras språk- och kommunikationsutveckling för deras enskilda kunskapsutveckling 

(Skolverket, 2017b). 

3.7 Elevers kunskapsutveckling utifrån styrdokument 
Det finns en grundläggande tanke bakom progressionen som ska ske i elevers 

kunskapsutveckling inom matematik. Det innebär att undervisning i de yngre åren ska utgå 

från ett praktiskt förhållningssätt (Skolverket, 2017a). 

 Riktlinjer i centralt innehåll för elevers kunskapsutveckling inom geometri berör 

att undervisning ska behandla grundläggande geometriska figurer exempelvis sträckor, 

fyrhörningar och cylindrar, vilket medför att det är både endimensionella, tvådimensionella 

och tredimensionella figurer som ska tas upp. Elever i årskurs 1-3 bör få möta tredimensionella 

figurer som är elevnära, eftersom de då ges möjlighet att relatera tredimensionella figurer till 

vardagliga föremål. Undervisning där elever ges möjlighet att resonera gällande likheter och 

skillnader kan möjliggöra att de bli förtrogna med matematiska begrepp och deras innebörd 

(Skolverket, 2017b). 

I kunskapskrav för årskurs 3 framgår det att elever ska kunna beskriva begrepps 

egenskaper, inbördes relationer mellan dessa och det görs då med hjälp av olika uttrycksformer 

såsom, symboler och konkret material (Skolverket, 2017b). 
 Elever i årskurs 6 och 9 för betyg A, ska ha mycket goda kunskaper gällande 

matematiska begrepp, vilket kan visas genom att beskriva dem på olika sätt med variation av 

uttrycksformer, vilket också kan resultera i fördjupad förståelse för matematiska begrepp 

(Skolverket, 2017b). Elever ska kunna föra välutvecklade resonemang gällande inbördes 

relationer, vilket innebär att elever kan se likheter och skillnader mellan olika figurer 

(Skolverket, 2017a, & Skolverket, 2017b). 
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4. Metod 

4.1 Vetenskaplig teori 
Teorin som ligger till grund för studien är det sociokulturella perspektivet. Teorin har sitt 

ursprung i Lev S. Vygotskijs arbeten som berör utveckling, språk och lärande. Det 

sociokulturella perspektivet som berör lärande och utveckling handlar om hur människor 

utvecklar förmågor som är socialt och kulturellt bundna. Utvecklande av förståelse för 

matematik hos varje individ är därmed kontextberoende (Säljö, 2014). 

 Sociokulturell teori har grundläggande begrepp såsom mediering och 

appropriering. Mediering innebär att människor tillämpar verktyg vid tolkning och agerande i 

omvärlden. Vygotskij hävdade att det finns två slags verktyg som tillämpas av människan. Det 

första är det språkliga, som Vygotskij själv benämnde som psykologiskt redskap. Ett språkligt 

eller mentalt redskap är en symbol, ett tecken eller ett teckensystem som människor tillämpar 

för att kommunicera och tänka med, såsom siffror, begrepp och räknesystem. Kontext 

påverkar verktygen, vilket medför att ett innehåll eller en symbol kan vara varierande för 

människor i olika kontexter. Det kan också medföra att samma symbol har olika betydelse i 

varierande kontext (Säljö, 2014). 

 Enligt Säljö (2014) belyser Vygotskij språket som ett medierande redskap i den 

form att språket ska fungera som ett flexibelt teckensystem som ska underlätta för människor 

att förstå världen och fördjupa förståelse. Språket inom sociokulturell teori ska därför förstås 

som ett dynamiskt och ständigt utvecklingsbart teckensystem som samspelar med andra 

uttrycksformer såsom bild. Språket är ett medel för människor att kommunicera. 

Kommunikation med andra människor är således det som formar vårt tänkande. Det 

mänskliga språket har en särställning som medierande redskap. Språket anses vara redskapens 

redskap, eftersom det är genom kommunikation som människor kan uttrycka sig och språkliga 

begrepp hjälper dem att organisera sig i omvärlden. Människor tänker via språkliga redskap. 

De språkliga redskapen utvecklas inom kulturell gemenskap. Det är inget naturligt, utan det 

formas av traditioner och förändras över tid (Säljö, 2014). 

 Begreppet appropriering tillämpas för att förstå och beskriva lärande. 

Appropriering innebär att människan blir bekant med kulturella redskap och samtidigt lär sig 

tillämpa det för att uppfatta världen. Appropriering som sker tidigt i livet benämns som primär 

socialisation och är mycket betydelsefull, eftersom barnet lär sig sitt första språk, socialt 

samspel och utvecklar en identitet. Föregående kompletteras sedan med en sekundär 

socialisation. Det innebär att appropriering inkluderar begrepp av vetenskaplig och abstrakt 

form, vilket kan förmedlas i skolsituation. Lärare fyller därmed en viktig funktion som medlare 
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av kunskap och möjliggörande för att förstå processer för utveckling och lärande hos varje 

elev (Säljö, 2014). 

 Vygotskij menade att människan alltid är under ständig utveckling, oavsett ålder. 

Den proximala utvecklingszonen hänger samman med hans synsätt på utveckling och lärande. 

Utvecklingszonen är en zon där människor inte är tillräckligt utvecklade för förklaringar, vilket 

medför att läraren fyller en funktion att vägleda till elever kunskap. Lärande är beroende av 

stöd från andra kunniga, vilket leder till att den lärande tar sig vidare (Säljö, 2014). 

 Interaktion och kommunikation är bidragande faktorer till utveckling och 

lärande. Genom samspel med andra blir kunskap inte något som överförs mellan människor 

utan det blir deltagande tillfällen för varje inblandad individ (Säljö, 2014). 

 Det sociokulturella perspektivet kan relateras till studien eftersom det finns 

synonyma liknelser med van Hiele´s teori. Stöd belyses på olika sätt genom konkret material 

och språkets betydelse för lärande. Van Hiele belyser stöd med konkret material för att elever 

ska kunna genomgå en progression från konkret till abstrakt matematik. Vygotskij belyser stöd 

i form av en proximal utvecklingszon för progression i lärandet. Språket har en betydande roll 

i båda teorierna, eftersom utveckling av kunskaper sker i sociala kontexter och läraren fyller 

en funktion som moderator och har till uppgift att stötta elever i deras utveckling. 

4.2 Materialinsamling 
Tillvägagångssättet för att tillgå material gjordes genom enskilda kvalitativa intervjuer med fem 

lärare i årskurserna 1-3 gällande hur de strukturerar sin undervisning när de behandlar 

geometriska figurer och objekt. Intervjuerna varade mellan 26-32 minuter. De var av 

semistrukturerad struktur, vilket innebar att likartade frågor ställdes i de olika intervjuerna. 

Intervjuerna var flexibla och diskussionen styrdes med förutbestämda frågor. En 

intervjuguide med specifika teman konstruerades för att samma områden skulle beröras vid 

varje intervju. Frågornas ordningsföljd i de olika intervjuerna varierade och olika teman 

berördes vid olika tidpunkt eftersom intervjun anpassades efter varje enskild respondent. 

Frågorna som ställdes var allmänt formulerade, vilket medförde att följdfrågor kunde ställas i 

relation till det som berördes i varje enskild intervju. Utifrån följdfrågor kunde också innehållet 

av deltagarens svar säkerställas och det fanns också utrymme för eventuella resonerande frågor 

för att tillgå ytterligare material (Bryman, 2011). 

 Intervjuernas upplägg var strukturerade utifrån en intervjuguide men struktur 

och följd på frågorna skiljde sig åt i de olika intervjuerna, vilket innebar att intervjusamtalen 

var följsamma och flexibla (Bryman, 2011). Intresset i studien var riktat mot de intervjuades 

ståndpunkter. Tanken var att genom flexibla och följsamma samtal ge den intervjuade 
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möjlighet att röra sig i riktningar som de ansåg vara av relevans, vilket också kunde resultera i 

mer fylliga och detaljerade svar. Det kunde också ges utrymme för att varje respondents egna 

uppfattningar och synsätt kunde lyftas fram eftersom tonvikten låg på respondentens tolkning 

av frågeställningarna (Bryman, 2011). Samtliga intervjuer genomfördes på respondentens 

arbetsplats i ett avskilt rum där dörren kunde hållas stängd, vilket medförde att enskilt samtal 

kunde föras utan störande moment och avbrott i intervjuerna. 

 Intervjuerna spelades in med hjälp av röstmemo via min mobiltelefon, eftersom 

intresse fanns för hur aktörerna delgav sina svar på frågorna. Röstmemon provades innan 

intervjuerna ägde rum, eftersom kvalitet på ljudupptagning inför insamlande av material ville 

säkerställas. Inspelat material var av fördel eftersom materialet kunde lyssnas igenom ett flertal 

gånger för att inte undgå viktig information. Materialet från varje enskild intervju 

transkriberades, vilket också var av fördel eftersom bibehållande av varje intervjupersons 

ordalag och uttryck kunde dokumenteras, dock redigerades små ord bort. Transkribera var 

tidskrävande men det underlättade vid analys av data. 

4.2.1 Intervjuguide 
För att varje intervju skulle hålla samma standard med innehållande frågor konstruerades en 

intervjuguide (Bilaga 1). Den fungerade som en minneslista gällande de områden som skulle 

beröras vid varje enskild intervju. Intervjuguiden var också en hjälp att följa en genomtänkt 

struktur. Frågor som ställdes vid intervjuerna hade inte någon specifik formulering eftersom 

det kunde förhindra alternativa synsätt som kunde uppstå hos respondenten vid insamlingen 

av data. Frågorna i intervjuguiden var öppna, resonerande och indelade i olika teman. Syftet 

med öppna och resonerande frågor var att undvika ja och nej svar, eftersom lärares 

erfarenheter gällande geometriundervisning och dess struktur var av intresse (Bryman, 2011). 

Rangordning av frågor i teman gjordes för att underlätta för respondenten att besvara frågorna 

och i hopp om att ett mer resonerande samtal skulle ske vid intervjuerna. Tanken var att svaren 

inte skulle påverkas av ordningsföljd, därmed följdes en struktur från undervisning till lärarens 

roll. En frågeställning som tillämpades i studien exemplifieras i Tabell 1. 

Tabell 1. Exempel från intervjuguide 
Frågeställning Lärare 1 Övrig notering 

Huvudfråga: 
Ett arbetsområde gällande geometri, hur länge 
tänker du att det bör pågå? 
Följdfrågor: 

• 1 vecka eller fler? 
• Är tidsomfånget tillräckligt? 

42 år. 
Arbetat inom 
läraryrket i 12 
år. 
Årskurs 2. 

Engagerad, trygg i sin roll, vilket 
framgick av kroppsspråk och ordval 
vid besvarande av fråga. 
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•  Jag skulle också vara intresserad av vad 
som bestämmer att tidsomfånget är 
tillräckligt. 

• Är det när alla elever har förstått? Är 
det läromedel som styr tiden?  Eller vad 
är det som bestämmer tidsomfånget? 

 
I första kolumnen frågeställning framgår den huvudsakliga och övergripande frågan. Under varje 

fråga finns det exemplifierade följdfrågor. Det kan falla bort eller tillkomma fler frågor 

beroende på innehållet i varje enskild intervju. I andra kolumnen lärare dokumenteras 

deltagaren samt hur länge hen har varit verksam inom läraryrket. Det görs eftersom det är av 

intresse att se om struktur och innehåll gällande geometriundervisning skiljer sig åt beroende 

på år som verksam. I sista kolumnen övrig notering dokumenteras tankar gentemot det innehåll 

som deltagaren förmedlar exempelvis intressanta synpunkter och reaktioner på frågor som 

ställs, eftersom det kan förekomma att det skiljer sig åt mellan respondenterna.  

4.3 Urval 
Urval av respondenter till undersökningen gjordes utifrån ett bekvämlighetsval, eftersom jag 

har haft tidigare kontakt med respondenterna men hänsyn togs ändå till deras ålder, antal år i 

läraryrket och årskurs som de undervisar i. Urvalet gjordes för att få en variation av lärare med 

olika lång yrkeserfarenhet och varierande utbildningar eftersom lärarutbildningen är dynamisk. 

 Sju respondenter kontaktades via mail med information gällande studien och de 

gavs möjlighet att vara delaktiga efter eget tycke. Fler respondenter kontaktades ifall bortfall 

skulle ske. Bryman (2011) belyser ett problem som en forskare kan ställas inför. Det är 

avgörandet av hur många respondenter som ska vara delaktiga, eftersom det är teoretiska 

överväganden som styr urvalet. Fem av sju respondenter hade möjlighet att medverka i studien 

och antalet ansågs vara relevant för insamlandet av material. Ett intervjuschema gjordes 

därefter upp för att kunna delge varje respondent klockslag som intervjun skulle äga rum. 

Respektive respondent och deras uppdrag presenteras kortfattat nedan för att synliggöra 

deltagarna. 

Varje lärare undervisar i matematik i varsin årskurs 2 på en kommunal skola med 

årskurserna F-5 i en kommun i södra Sverige. 

 
Lärare 1: 42 år gammal och har arbetat inom läraryrket i 12 år. 

Lärare 2: 26 år gammal och har arbetat inom läraryrket i 2 år. 

Lärare 3: 53 år gammal och har arbetat inom läraryrket i 24 år. 

Lärare 4: 32 år gammal och har arbetat inom läraryrket i 4 år. 

Lärare 5: 39 år gammal och har arbetat inom läraryrket i 8 år. 
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4.4 Materialanalys 
Materialet som samlats in fördes in i ett digitalt dokument i form av ett analysschema. 

Tillämpning av analysschema vid analys av material gjordes för att få en tydlig struktur över 

de intervjuer som gjorts. Analysschemat tillämpades också för att kunna urskilja likheter och 

skillnader gällande innehållet av det som deltagarna givit svar på, exempelvis om 

undervisningens struktur skiljer sig åt beroende på hur länge de har varit verksamma inom 

läraryrket. Ett analysschema för van Hiele´s tankenivåer har också konstruerats för att kunna 

jämföra lärares undervisning och arbetssätt i relation till van Hiele´s teori. 

 Konstruktion av analysscheman gjordes utifrån eget synsätt gällande hur 

jämförelse enklast skulle kunna göras. Analysscheman i form av tabeller gav en tydlig struktur 

samt att analys av data underlättade när respondenternas svar fanns bredvid varandra. Det 

medförde att likheter och skillnader kunde urskiljas. 

4.4.1 Analysschema 
Analysschema tillämpades för att få tydlig överblick gällande material som samlats in samt för 

att kunna jämföra data (Bilaga 2). 

Tabell 2. Exempel från analysschema 

Frågeställning Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 Lärare 5 

Hur introducerar 
du ett 
matematiskt 
område gällande 
geometri som 
behandlar former 
och figurer? 

Tittar på geometriska figurer 
som är elevnära både i 
klassrum och utanför. 
Elevers igenkänning av 
figurer bestämmer 
undervisningsnivån. 
Introduktion av 
arbetsområde sker oftast i 
halvklass, då det finns 
möjlighet. Det tror jag gynnar 
elevers utveckling och man 
ser hur de hänger med vid 
genomgång. Halvklasser är 
bestämda utifrån slump, 
samma grupper som används 
vid andra lektionstillfällen, vet 
dock vilka som inte ska vara i 
samma grupp baserat på 
tidigare erfarenheter. 
Har man en svagare grupp 
kan man istället plocka in 
figurer från olika delar av 
elevers vardag och sedan att 
man får hitta liknande figurer 
i klassrummet och genom det 
börjar man benämna dem.   

Tillsammans i mindre 
grupp tittar vi på 
geometriska figurer som 
elever kan känna igen. 
Det görs i klassrummet, 
på skolgården och kan 
förekomma att 
paralleller till vägskyltar 
görs, eftersom elever 
vanligtvis är bekanta 
med dem i årskurs 2. 

Föredrar att 
introducera ett nytt 
område i mindre 
grupp eftersom det 
kan underlätta för 
elever i deras 
kunskapsinlärning. 
Börjar med att titta på 
de figurer som elever 
känner igen ifrån 
vardagen och som 
finns runt om dem 
för att sedan benämna 
dem med korrekt 
begrepp. 

Ett nytt matematiskt 
område presenteras 
vanligtvis i mindre 
grupp eftersom 
läraren kan tydligt se 
att alla följer med i det 
som görs från början. 
Börjar med att titta på 
elevnära figurer och 
arbete baseras sedan 
på det. 
Elever känner 
vanligtvis igen många 
figurer, kvadraten är 
nog vanligast, att prata 
om den först känns 
därför relevant. 

Om det är möjligt 
presenteras gärna 
geometriska figurer 
och former i mindre 
elevgrupper. 
Tittar på figurer som 
finns runt om elever. 
Det kan vara i 
klassrummet, ute eller 
på bilder. Elevers 
förkunskaper kan 
synliggöras och 
arbete planeras sedan 
upp efter det. 
Benämningar på 
figurer och objekt 
görs direkt vid samtal 
och presentation av 
dem. 

Likheter Utgångspunkt i elevers 
tidigare kunskaper. 
Arbete sker tillsammans. 

Utgångspunkt i elevers 
tidigare kunskaper. 
Arbete sker tillsammans. 

Arbete i mindre 
grupp vid 
introducering av 
arbetsområde. 
Börjar med figurer 
elever känner igen 
sedan tidigare. 

Görs vanligtvis i 
mindre grupp. 
Vanliga figurer först 
och benämning görs 
direkt. 
 

Arbete i mindre 
grupp. 
Utgångspunkt i 
elevers tidigare 
kunskaper. 
Benämning på figurer 
görs direkt.   

Skillnader Svagare grupp, ta in figurer 
från elevers vardag istället för 
att titta på figurer först och 
relatera dem till vardagliga 

Referera mycket till 
elevers kunskaper från 
trafikskyltar. 
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figurer.   

Övrig notering  Tydlig och övertygad om 
att jämförelsen mellan 
figurer och vardagliga 
föremål gynnar elevers 
lärande och förståelse. 

   

Med hjälp av analysschemat kunde lärares svar på frågeställningar jämföras med varandra. Det 

medförde att likheter och skillnader kunde urskiljas, vilket dokumenterades i kolumnerna 

likheter och skillnader. En kolumn med övrig notering finns också i analysschemat för att 

dokumentation av avvikande resonemang eller tankar som lärare delgivit vid intervjuerna ska 

finnas kvar för kommande diskussion. 

 Analysschemat har en struktur i form av tabell. Utformning gjordes på det här 

sättet för att jämförelse mellan respondenterna skulle kunna göras överskådligt. Tydliga 

likheter och skillnader kan synliggöras till varje frågeställning som var inkluderad i intervjun, 

eftersom respondenternas svar finns bredvid varandra. 

Tabell 3. Exempel från analysschema, material jämförs med van Hiele´s tankenivåer 

Frågeställning Lärare 1 Jämförelse med van Hiele´s teori 

Hur introducerar 
du ett matematiskt 
område gällande 
geometri som 
behandlar former 
och figurer? 

Tittar på geometriska figurer som är elevnära både i klassrum och utanför. 
Elevers igenkänning av figurer bestämmer undervisningsnivån. 
Introduktion av arbetsområde sker oftast i halvklass, då det finns möjlighet. Det tror jag gynnar 
elevers utveckling och man ser hur de hänger med vid genomgång. Halvklasser är bestämda utifrån 
slump, samma grupper som används vid andra lektionstillfällen, vet dock vilka som inte ska vara i 
samma grupp baserat på tidigare erfarenheter. 
Har man en svagare grupp kan man istället plocka in figurer från olika delar av elevers vardag och 
sedan att man får hitta liknande figurer i klassrummet och genom det börjar man benämna dem.   

 

  Van Hiele´s tankenivåer 

 Likheter finns men grundlig visualisering som van Hiele förespråkar görs inte. Benämning av 
figurer görs direkt, vilket också skiljer. 

Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Ingen likhet Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

 Ingen likhet Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

 
Analysschema konstruerades också för synliggörande av likheter och skillnader mellan 

respondentens undervisning gentemot innehållet som van Hiele förespråkar i tankenivåerna 

(Bilaga 3). Utformning av det här analysschemat följer liknande struktur som tidigare 

analysschema. Material som samlats in dokumenteras i kolumnerna, vilket gör att likheter kan 

synliggöras mellan van Hiele´s tankenivåer och respondentens innehåll från intervjun. 

4.5 Kvalitativ innehållsanalys 
En kvalitativ innehållsanalys gjordes för att kunna urskilja likheter och skillnader gällande 

lärares erfarenheter och uppfattningar gällande geometriundervisning. Analysen genomfördes 

genom tillämpning av ett analysschema som hade organiserats utifrån frågeställningarna i 
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intervjuguiden. Den strukturen valdes eftersom jämförelse av respondenters svar på 

frågeställningar skulle kunna ställas mot varandra för att urskilja likheter, skillnader och övriga 

intressanta resonemang. Efter att likheter och skillnader hade urskiljts kunde ett mönster ta 

form och kategorier togs fram för att kunna presentera resultatet i en linjär struktur från 

geometriundervisning till lärarens roll. 

 Fokus i analysen låg på det klart framträdande innehållet, vilket medförde att 

djupare analys av kunde göras för sedan kunna dra slutsatser utifrån materialet. 

4.6 Forskningsetiska principer 
För att vägleda forskare i hur de ska förhålla sig till undersökningsdeltagare har Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet tagit fram forskningsetiska principer som ska utgöra 

riktlinjer för forskningen. Under studiens utformning har hänsyn tagits till de fyra 

forskningsetiska principerna, Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet, som förespråkas i Vetenskapsrådet (2002). I informationskravet framgår det 

att forskaren ska informera deltagande om syfte, vilka villkor varje deltagare har samt att de 

har rätt till att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att varje deltagare har rätt till 

att själv bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Hänsyn har tagits till 

informationskravet och samtyckeskravet genom att varje respondent informerades om 

studiens syfte. Tydliggörande om frivilligt deltagande gjordes också samt att avbryta sin 

medverkan skulle accepteras om det skulle vara aktuellt. Varje respondent har också fått lämna 

sitt samtycke gällande sin medverkan samt att de har fått godkänna inspelning av intervjun de 

medverkar i. I konfidentialitetskravet framgår det att uppgifter som samlas in skall ges största 

möjliga konfidentialitet, offentlighet och sekretess. Föregående går att relatera till 

nyttjandekravet som innebär att material som samlats in endast får användas i den forskning 

som bedrivs. Materialet får inte lånas ut till andra studier (Vetenskapsrådet, 2002). Hänsyn till 

ovanstående krav har tagits genom att material och information som samlats in från varje 

enskild respondent har förvarats i en extern mapp som inte obehöriga har kunnat ta del av 

samt att de deltagandes namn inte skrivas ut. Varje respondent har informerats om 

nyttjandekravet och att materialet endast används i den här studien. 

 

4.7 Förhållningssätt & redogörelse av teori 
Enligt Trost (2010) handlar reliabilitet om i vilken utsträckning ett undersökningsresultat kan 

upprepas. Problem kan uppstå vid upprepning av resultat eftersom förutsättning av statiska 

förhållanden finns. Det här skiljer sig mot människors beteende, eftersom det är föränderligt. 
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För att öka reliabiliteten gällande genomförande av intervjuer i studien var forskaren lyhörd 

för respondentens delgivande, uppmärksam på tonfall och gester samt respondentens 

kroppsställning. Föregående punkter dokumenterades i kolumnen övrig notering i intervjuguiden 

vid pågående intervju. Redogörelse av teori och förhållningssätt som ligger till grund för 

studien gjordes för deltagande för att stärka reliabiliteten ytterligare. Redogörelse av teorin och 

förhållningssättet ansågs inte påverka respondenternas svar i studien eftersom van Hiele´s 

teori inte är väl känd på fältet. I studien gjordes samma undersökning med alla deltagande, 

vilket var genom enskilda intervjuer. Det har funnits en strävan efter att intervjusituationerna 

ska vara desamma för varje enskild deltagare och därför har intervjuerna ägt rum på 

deltagarens arbetsplats och till hands har det också funnits en intervjuguide för att beröra 

samma innehåll. 

 Bryman (2011) beskriver validitet som; hur man identifierar och mäter det som 

avses mätas. Under hela processen har innehållet ställts i relation till syfte och frågeställningar, 

vilket kan visa på validitet i min studie. Trovärdigheten i studien visas genom att beskrivning 

av insamlad data är relevant gentemot studiens syfte (Trost, 2010). Insamlat material 

transkriberades samma dag som intervjuerna ägde rum, vilket medförde att respondenternas 

gester och tonfall togs i beaktning vid bearbetning och analys av material. 
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5. Resultat 

Presentation av resultatet följer en struktur i form av att forskningsfrågorna besvaras under 

varje kategori, eftersom begreppen organisera och arbetssätt ligger nära varandra. Resultatet 

presenteras också med citat i löpande text samt i blockcitat. Valet av presentation har gjorts 

eftersom en del av lärares resonemang smälter in i löpande beskrivning med förklaring och 

andra resonemang presenteras med följande förklaring. För att urskilja lärares resonemang har 

förkortning gjorts, exempelvis benämns lärare 1 som L1 och strukturen är övergripande för 

varje respondent. 

5.1 Tidsomfång 
Utifrån genomförd studie framgick det att geometriundervisning gällande tvådimensionella 

och tredimensionella figurer tillägnas cirka två veckors tid varje termin. Första argumentet för 

det här tidsomfånget var att undervisning som bedrivs styrs av läromedel och undervisning 

planeras därmed efter det läromedel som tillämpas i matematikundervisningen. Andra 

argumentet var att geometri gällande figurer bör återkomma sporadiskt och att repetition bör 

ske i vardagliga situationer, oavsett vilket innehåll som behandlas vid lektionstillfällen. Tredje 

argumentet var att inte för mycket tid ska läggas på geometriska figurer, eftersom det 

geometriska innehållet bör återkomma ett flertal gånger under både vår- och höstterminen. 

Genom ett återkommande innehåll, som berörs ett flertal gånger under elevers tid på 

lågstadiet, anses tidsomfånget med cirka två veckors tid varje termin vara tillräckligt för 

utveckling av elevers geometriska kunskaper gällande tvådimensionella och tredimensionella 

figurer. 
 Det framgick också att läromedel som tillämpas i matematikundervisningen 

ibland kan kompletteras med eventuella sorteringsövningar och laborationer, men det är inget 

statiskt eftersom det beror på hur elevgruppen fungerar i lärandesituationer. 

L5:”Olika arbetssätt fungerar olika i olika elevgrupper och undervisningen anpassas efter det. 

Är man fler vuxna i rummet kan det vara lättare att göra övningar, det beror som sagt på 

eleverna”. 

Citatet belyser att det är olika arbetssätt som fungerar i olika gruppkonstellation, vilket medför 

att undervisning anpassas efter det. Varierande övningar hade varit enklare att genomföra om 

fler pedagoger hade varit närvarande i klassrummet. Det kan också förekomma samarbete 

med bildlektioner då elever ges möjlighet att skapa olika tvådimensionella geometriska figurer. 

Skapande av tredimensionella figurer är inte vanligt förekommande och anledning till det är 

att tiden avgör vad som kan hinnas med. Ett arbete med skapande av tredimensionella figurer 
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anses vara tidskrävande och arbetet hade underlättats om fler pedagoger hade varit närvarande 

i klassrummet, eftersom elevers förståelse för konstruktion kan vara varierande. 
L3: ”Tålamodet hos elever kan fallera om förståelse för innehåll som behandlas i undervisningen 

inte framgår. Det kan medföra att deras motivation sjunker och fokus hamnar på annat”. 

L1: ”Det finns många elever som inte klarar av när saker och ting tar lång tid. Det ska gärna 

hända direkt”. 

Citat från lärarna ovan belyser att elever har varierande tålamod gällande kunskapsinlärning 

och genomförande av aktiviteter. Framgår inte undervisningens innehåll kan det påverka 

elevers tålamod, motivation, fokus och koncentration kan minska. Genomförande och 

bearbetning av innehållet ska gärna ske direkt. Konstruktion väljs därmed vanligtvis bort, 

eftersom det kan vara svårt att tillmötesgå varje enskild individ i förståelse, skapande och 

konstruktion av tredimensionella figurer. Klimatet i klassrummet under lektion som behandlar 

konstruktion kan bli stökigt och fokus på innehållet kan riskera att inte uppfattas av varje 

enskild elev. Konstruktion i geometri anses också vara beroende av gruppkonstellation 

eftersom genomförande och bearbetning av innehåll fungerar bättre i vissa grupper än andra. 

Gruppkonstellation anses också påverka tidsomfånget. 

L2: ”Tid är avgörande för många barn i deras lärande men samtidigt kan inte för mycket tid 

ägnas åt ett område. Då hinner man inte med allt som ska göras”. 

L5: ”Tiden är betydelsefull men tyvärr kan man inte alltid få tillräckligt av den […] men 

eftersom innehållet återkommer då och då känns cirka två veckors tid relevant. Eleverna 

tröttnar förhoppningsvis inte heller”. 

Lärare två och fem framhäver att tid kan vara avgörande för elevers kunskapsutveckling, vilket 

är en likhet med van Hiele eftersom han menar att elevers progression i lärandet måste få ta 

tid. Undervisning i en grupp med elever som nästan är självgående i arbetsprocessen kan 

påverka tidsomfånget eftersom genomförandet kan skilja sig åt mellan olika elevgrupper, 

vilket också kan påverka elevers kunskaper inom geometri gällande figurer i positiv riktning. 

Tidsuppfattning gällande arbetsområdet anses vara cirka två veckor, eftersom det inte finns 

mer tid att tillägna till geometri. Däremot är innehållet återkommande under åren och det 

anses vara relevant eftersom det också kan medföra att elever inte minskar intresset för 

innehållet. 

5.2 Organisering av geometriundervisning 
Upplägg, organisering och introduktion av geometriundervisning gällande figurer, genomförs 

vanligtvis i mindre grupp med elever om möjlighet finns, eftersom det anses vara gynnande 

för elever i deras kunskapsutveckling. Läraren ges också möjlighet att få en tydlig överblick 
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gällande elevers delaktighet och varje enskild elev kan inkluderas i lärande på ett adekvat sätt. 

L2: ”Som lärare vill man att alla elever ska känna att det som görs i undervisningen ska vara 

på deras nivå. Det är inte alltid lätt, men när man känner sina elever och vet vilka som kan 

behöva lite extra förklaring efter genomförd genomgång eller liknande, underlättar arbete i 

mindre grupper”. 

L4: ”Vi använder oss av slumpmässiga grupper men från tidigare undervisningsmoment vet 

man vilka elever som inte ska placeras i samma grupp”. 

L3: ”Vi använder oss av mindre grupper som också används i gymnastiken. Elever delas 

absolut inte upp efter kunskapsnivå utan grupperna är gjorda efter slump, men man vet vilka 

som inte ska vara i samma grupp för att det ska fungera”. 

Flertalet lärare belyser att val av elever till grupper sker slumpmässigt, dock finns det en tanke 

bakom vilka elevsammansättningar som inte är lämpliga. Det baseras vanligtvis på lärares 

erfarenheter från tidigare arbetsområden och undervisningsmoment. 

 Innehåll som behandlas i uppstart av ett geometriområde gällande figurer görs 

genom att studera figurer i klassrum, på skolgård samt att elever ges möjlighet att hitta likheter 

mellan geometriska figurer och vardagliga föremål.  L1: ”Elever känner ofta igen figurerna och säger 

att de har sett dem innan. Det svåra är deras begrepp […]”. Elever är vanligtvis bekanta med figurer 

sedan tidigare, exempelvis att en rektangel kan relateras till formen av en dörr men elever 

känner inte till figurers benämning. Vid det här tillfället synliggörs elevers förkunskaper 

gällande figurer och geometrisk benämning införs tidigt i relation till de figurer som tas upp. 

Argument för det här arbetssättet var att undervisningsinnehållet baseras på elevers erfarenhet, 

vilket också anses vara motiverande. Föregående innehåll kan relateras till van Hiele´s första 

tankenivå, Igenkänning (Visulizing) eftersom han belyser att igenkänning ska göras formellt 

och informell. Utifrån min tolkning av resultat görs inte ingekänning i praktiken lika grundligt 

som van Hiele förespråkar. Introduktion av begrepp belys inte tankenivå 1, Igenkänning 

(Visulizing), utan van Hiele menar att elever utvecklar förståelse för geometriska figurers 

benämningar i tankenivå 4, Deduktion (Deduction), eftersom elevers progression i lärandet ska 

gå från figurers egenskaper till korrekt benämning.  

L5: ”Känner elever att undervisningens innehåll är på deras nivå, kan möjligtvis motivationen 

öka [….] sen skiljer det sig självklart från elev till elev. Men man vill att sina elever ska ha 

motivation att lära och det är upp till mig som lärare att hitta varierande sätt för att få med alla 

elever i lärandet”. 

Utifrån introduktionen planeras sedan kommande undervisning baserad på elevers 

kunskapsnivå, eftersom det kan öka elevers motivation. L4: ”Man ser vad elever kan sedan tidigare 
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och för att minnas dokumenterar jag efter genomförd introduktion barn för att försäkra mig om att 

undervisningen ska vara på deras nivå”. Undervisningens nivå baseras på elevers kunskapsnivå som 

har setts genom observation som lärare gjort vid introduktion av arbetsområdet. 

 Fortsatt geometriundervisning gällande figurer görs genom att en cirkel, en 

kvadrat, en rektangel och en triangel presenteras för elever. De här figurerna introduceras först 

eftersom elever anses vara mest bekanta med dem sedan tidigare. Det här antagandet tas 

eftersom elever får möta figurer i förskoleklass och i förskolan. Presentation av figurerna görs 

med hjälp av konkret material, exempelvis laminerade figurer. Vanligtvis presenteras kvadraten 

först, eftersom det anses vara den figur som de flesta elever har förkunskaper om. Presentation 

sker i mindre grupp och figurer visas upp och elever benämner dem. Det blir som en repetition 

för att befästa figurens definition. Stegvis läggs figurer till och korrekt benämning tas upp vid 

presentation. Prisma, romb och parallellogram berörs efterhand och det är läromedlet som 

styr när det behandlas i undervisningen. Lärares genomförande och innehåll i undervisningen 

skiljer sig åt gentemot van Hiele´s första tankenivå Igenkänning (Visulizing), eftersom van 

Hiele förespråkar att alla geometriska figurer ska presenteras i början av arbetsområdet. Det 

ska göras eftersom elever ska ges möjlighet att bli förtrogna med figurer och deras egenskaper 

för att de sedan kunna utveckla sitt tänkande från konkret till abstrakt inom geometri. 

5.3 Läromedlet styr 
Arbetsgång inom geometri styrs till störst del av det läromedlet som tillämpas i 

matematikundervisningen, eftersom det finns ett kapitel som behandlar geometri. 

L3: ”Den matematikboken som vi använder är jag väldigt nöjd med eftersom det finns steg i hur 

innehållet kan presenteras. Eventuella presentationer finns att hämta på nätet och de tillhör då det 

kapitel som man arbetar med.” 

L4: ”Matteboken är lätt att följa och eleverna gillar den också. Det gör ju också att de tycker det är 

roligt att ha matematik”. 

L2: ”Matteboken vi använder är bra eftersom det finns steg som man kan följa för att planera 

undervisningen. Kapitlet som handlar om geometri kan vara ganska tunt så ibland kan det behöva 

kompletteras”. 

L1: ”Undervisning planeras vanligtvis utifrån kapitel som finns i matteboken”. 

Citaten ovan visar på att lärare baserar sin undervisning mycket på det innehåll som berörs i 

läromedlet och dess struktur följs stegvis. Arbete i läromedel är vanligt förekommande i 

matematikundervisning och eventuella kompletteringar som kan göras är övningar med 

klassificering och sortering. 

L1: ”Sortering kan göras och man kommer då in på hörn och egenskaper […] figurers 
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egenskaper kan jag tycka inte berörs så detaljerat som man hade önskat i matematikboken. 

Därför kan eventuell komplettering behöva göras med det”. 

L5: ”Komplettering av eventuella egenskaper behöver göras för det tas inte upp så detaljerat i 

matteboken. Det kan också vara lättare för elever att förstå egenskaperna om de får se figurerna 

i verkligheten och inte bara i boken”. 

Lärares resonemang tyder på att komplettering av material är dynamiskt beroende på 

elevgrupp, eftersom olika arbetssätt fungerar i varierande gruppkonstellationer. Genom 

samtalsövningar kan figurers egenskaper beröras. Det är mindre förekommande att samtal om 

tredimensionella figurs egenskaper görs. Ett argument för att tredimensionella figurers 

egenskaper inte berörs lika mycket som tvådimensionella figurer är att läromedlet inte berör 

det så detaljerat och eventuell komplettering kan göras. 

 Tillämpning av läromedel medför att introduktion sker i mindre grupper 

relaterat till det innehåll som behandlas i läromedlet. Fortsatt arbetsgång leder ofta till att elever 

arbetar enskilt i eget läromedel och bearbetar information som behandlats vid introduktion av 

undervisningens innehåll. Varje elev arbetar med samma uppgifter i läromedlet oavsett vilken 

kunskapsnivå eleven befinner sig på.  

L4: ”Vi använder oss mycket av Ipad i undervisningen. Det är väldigt bra för individanpassade uppgifter. 

Det kan skickas ut till eleverna och de kan då öva lite extra om det skulle behövas eller så kan de utmanas”.  

Ett fåtal lärare framhäver att digitala verktyg inkluderas i undervisningen. Det är 

förekommande att extra övningar med repeterande innehåll för högpresterande elever görs 

med digitala verktyg.  Citatet ovan belyser att individuella uppdrag kan delges varje elev, vilket 

medför att innehållet blir individanpassat för elevers egen kunskapsutveckling inom området. 

 Det finns både för- och nackdelar med läromedel. Fördelar med läromedel är 

att det finns en tanke i vilken ordning innehållet presenteras för att det ska följa en progression 

i elevers utveckling. 

L5: Undervisning baseras mycket på läromedlet men jag föredrar det eftersom den boken vi 

använder oss av har en bra struktur och eleverna gillar den också”. 

Flertalet lärare belyser att undervisning föredras att baseras läromedel eftersom det följer en 

god struktur för elever kunskapsutveckling, vilket också belyses i citatet ovan. Läromedel 

medför också att elever kan arbeta självgående i enskilt tempo samt att läraren kontinuerligt 

kan följa elevers kunskapsutveckling vid rättning av varje enskild elevs lärobok. L2: ”Är det ett 

flertal elever kan ytterligare en genomgång behöva göras, fast då med ett förändrat arbetssätt för att tillmötesgå 

elever i deras kunskapsutveckling”. Vid sådana tillfällen kan eventuella missförstånd synliggöras, 

vilket medför att repetition av innehåll kan göras både i helgrupp och enskilt, beroende på hur 
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många det är som inte har förstått. 

 Nackdelar med läromedel är att komplettering av material kan behövas om 

djupgående analys ska kunna göras av tvådimensionella och tredimensionella figurer. 

L4: ”Känner man att det är något som saknas för att eleverna ska förstå lägger man självklart till det om 

det fungerar”. Det kan finnas delar som exkluderas i läromedel som hade hjälpt elever i deras 

förståelse och vanligtvis kompletteras innehållet vis behov. 

5.4 Förändringar över tid 
Förändringar som vanligtvis behöver göras i undervisning som berör geometriska figurer kan 

vara att läraren behöver vara mer tydlig med benämningar, samt hur presentation av figurer 

görs. 

L1: ”Ibland kan man märka att elever blandar ihop begrepp och benämner figurer fel. Det kan 

hjälpa att påminna dem om vad det heter på matematikspråket och då korrigerar de ofta sig 

själva”. 

”L3: Man blir alltid lika glad när elever benämner figurer och objekt korrekt, det är som en 

bekräftelse på att innehållet har behandlats på ett bra sätt och så tar man med sig det till nästa 

gång”. 

Lärare belyser att förändringar kan behöva göras för att elever ska ges möjlighet att befästa 

korrekt begrepp med korrekt geometrisk figur, då det är vanligt förekommande att elever 

förväxlar matematiska begrepp och definitioner. Utveckling och förändring av arbetssätt görs 

efterhand. Övningar kan läggas till och tas bort beroende på vad som passar elevgruppen som 

undervisas. 

 L5: ”Det är viktigt att jag själv är öppen för att förändra min undervisning för att kunna 

tillmötesgå varje elev”. Förändringar som kan behöva göras skiljer elevgrupper emellan. Utifrån 

min tolkning belyser citatet att läraren bör vara öppen för förändring av arbetssätt och 

material, eftersom det kan gynna varje enskild elevs kunskapsutveckling. Lärarens syn på 

varierande arbetssätt, material och verktyg har betydelse för det som sker i klassrummet. En 

lärare framhäver; ”L1: ”Arbetar man på olika sätt finns det förhoppningsvis något som varje elev fastnar 

för och att man på det sättet får med sig eleverna”. Citatet visar att genom varierande arbetssätt 

inkluderas förhoppningsvis varje enskild elev, eftersom olika arbetssätt är lämpligt för 

varierande individer. Det är viktigt att arbeta på flera sätt och belysa att lärande sker 

tillsammans, eftersom det kan stärka elevers motivation och de kan bli mer aktiva i lärande 

och ytterligare utveckling av förståelse för innehållet kan göras. 
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5.5 Arbetssätt för utvecklande av elevers geometriska förståelse 
Kunskapsutveckling skiljer sig åt från elev till elev. En lärare belyser att L1: ”Elever lär mer än 

vad vi tror. Elever kanske inte är mogna för att lära vid det specifika tillfället, därför är det bra att ta upp 

innehållet om och om igen”. Det kan finnas risker med att elever inte har motivation för att lära, 

men genom olika arbetssätt kan elever förhoppningsvis hitta ett intresse för det innehåll som 

behandlas i undervisningen. Arbete med geometri kan göras på olika sätt för att kunna 

tillmötesgå varje enskild elev i deras inlärning och kunskapsutveckling gällande figurer. 

5.5.1 Språkutvecklande arbetssätt 
Undervisning genomförs med varierande arbetssätt för att kunna tillmötesgå varje enskild elev 

i deras kunskapsutveckling inom geometri. L1: ”Arbetar man på olika sätt är det förhoppningsvis 

något av de sätten som gör att eleverna känner motivation till att lära”. Utifrån min tolkning av citatet 

menar lärare att varierande arbetssätt förhoppningsvis kan få elever känna motivation till 

innehållet. Elever ges också möjlighet att få vara aktiva i sitt språk och utveckla kunskaper om 

begrepp i relation till figurer. L5: ”Det är ganska vanligt att man får påminna eleverna om vad det heter 

på matematikspråket”. Citatet belyser att det görs skillnad på vardagsspråk och matematikspråk 

för eleverna för att de ska komma ihåg begrepp. En annan lärare framhäver att L4: ”Repetition 

är alltid bra” eftersom påminnelse gällande begrepp kan hjälpa elever att befästa korrekt 

begrepp med korrekt figur. 

 L3: ”Att arbete i helgrupp, mindre grupp och enskilt har faktiskt både för- och nackdelar. 

Det kan hända att vissa elever blir mer passiva i större grupp och vissa elever blir mer aktiva i mindre grupp”. 

En lärare belyser att det finns både för- och nackdelar med olika arbetssätt såsom helgrupp, 

halvgrupp och enskilt eftersom det kan förekomma att elever i helgrupp blir passiva till 

skillnad från mindre grupper då elever kan bli mer aktiva. Diskussioner elever emellan gällande 

tvådimensionella och tredimensionella figurers egenskaper är inte vanligt förekommande, det 

beror återigen på elevgrupp. Det är istället läraren som förmedlar information och elever 

bearbetar innehållet i sin egen läromedelsbok. Föregående struktur följer både om arbete sker 

i helgrupp eller mindre grupp. L4: ”Våra arbetssätt förändras med tid också, det känns som man gör 

mer och mer varje år och man försöker att lägga till olika övningar”. Utifrån ovanstående citat belyser 

lärare att arbetssätt förändras med tid och nya övningar kan tillkomma i undervisningen. 

5.5.2 Tillämpning av material och verktyg i geometriundervisning 
Användning av material och verktyg i undervisning som berör geometriska figurer kan hjälpa 

elever vidare i deras kunskapsutveckling. Det kan fungera som stöttning till det innehåll som 

behandlas i de olika undervisningsmomenten. 

 L3: ”Konkret material kan vara en trygghet för vissa elever i deras inlärning”. Lärare 
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belyser att användning av konkret material i undervisning som berör geometriska figurer anses 

vara av fördel, eftersom det kan stötta elever i deras lärande. Materialet kan hjälpa elever att 

relatera korrekt begrepp till figur. Elever kan titta på figurer, hålla i dem och känna på dem, 

vilket kan medföra att likheter och skillnader mellan figurer synliggörs. Konkret material anses 

vara stöttande, eftersom elever kan tillämpa det vid genomförande av arbete samt att materialet 

kan stötta elever att relatera korrekt information till korrekt figur. L1: ”Eleverna bestämmer själva 

om de vill använda sig av konkret material men det finns alltid att hämta”. Citatet belyser att det inte är 

något krav att varje elev ska använda sig av konkret material, utan det är elever själva som 

avgör om det behövs eller inte. 

 Tillämpning av digitala verktyg i geometriundervisning anses också vara av 

fördel, eftersom innehåll som berörs kan individanpassas och varje elev kan utmanas utifrån 

sin egen kunskapsnivå vid enskilt arbete. L2: ”Jag använder ofta kanonen eller en Ladybug när jag 

ska visa figurer för elever. Man kan visa samma figur i olika storlekar och prata om att oavsett storlek har 

de samma namn”. Yngre lärare belyser att digitalt verktyg också kan vara av fördel vid 

presentation av figurer eftersom elever kan utveckla förståelse för figurer i varierande storlek 

samt att oavsett hur stor eller liten figuren är har den ändå samma benämning. 

 L3: ”Ska man använda digitala verktyg hänger det alltid på uppkoppling, så man håller 

alltid tummarna för att det ska fungera som det ska”. Utifrån min tolkning belyser citatet att äldre 

lärare inte föredrar digitala verktyg, eftersom hen tydligt exemplifierar en nackdel med digitala 

verktyg, då uppkoppling mellan enheter inte alltid fungerar. Det är viktigt att tydliggöra för 

elever att digitalt verktyg tillämpas för att utveckla kunskaper. Föregående är viktigt att belysa 

eftersom elever ska uppfatta syftet med att inkludera digitala verktyg i undervisningen. 

5.6 Lärarens roll i geometriundervisning 
Lärarens roll i geometriundervisning fyller en funktion som medlare av innehåll, observatör 

av samtal samt att ställa stödfrågor till elevers resonemang om geometriska figurer och objekt. 

En stödfråga kan vara L2: ”Vad heter det på matematikspråket?” för att påminna elever om 

geometriska benämningar och begrepp. Citatet visar på att det görs skillnad på vardagligt språk 

och matematikspråk. Läraren har också i uppdrag att ta fram material som kan stödja elever i 

deras kunskapsutveckling gällande tvådimensionella och tredimensionella figurer. 

 Noteringar av elevers kunskaper görs frekvent, vilket medför att elever som inte 

förstått innehållet synliggörs tidigt och anpassning med specifikt innehåll kan göras. 

Anpassningar kan vara extra övningar med digitalt verktyg eller enskild genomgång för att 

repetera innehåll. Anpassningar för elever som har förstått görs också för att utmana deras 

kunskaper inom området och digitalt verktyg anses då vara av fördel. 
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 Elevers resultat från arbetsområdet sammanställs, dokumenteras och tillämpas 

som underlag till kommande lektioner. 

 Avstämning om varje elev har förstått innehållet vid avslutat arbetsområde görs 

vanligtvis genom ett summativt prov, eftersom tydlighet gällande elevers uppfattning av figur, 

objekt och begrepp kan framgå. Om eventuell klassificering görs kan ett alternativ vara att 

lyssna på elevers resonemang. Vid de här tillfällena kan ett antal elever uttrycka en osäkerhet i 

att föra samtal och det kan påverka deras delaktighet i aktiviteten som genomförs. 

L1: ”Beroende på årskurs kan jag inte begära för mycket av elever. Elever kan tycka att det är 

svårt att argumentera och det är viktigt att ha i beaktning”. 

L3: ”Geometri är något annat än matematik”. 

En lärare belyser hänsynstagande till elevers ålder vid kunskapsutveckling och att läraren inte 

kan ha för höga förväntningar, eftersom elever kan ha svårt med att argumentation i ung ålder. 

Läraren har en roll som förebild i det arbete som görs i undervisningen och ska leda elever till 

ny kunskapsutveckling, vilket också ska få elever att känna att lärandet är givande. Lärare 3 

lyfter området geometri som något annat än matematik, vilket jag tolkar som lärares inställning 

till geometri, vilket kan vara avgörande för elevers kunskapsutveckling. Det som behandlas i 

undervisningen har alltid ett syfte och det är viktigt att läraren ger elever möjlighet att förstå 

varför bearbetning av innehåll görs. 

5.7 Resultatsammanfattning 
Sammanfattningsvis visade resultatet att geometriundervisning inte bör ta upp för mycket tid 

av matematikundervisningen eftersom det är ett återkommande område för elever på 

lågstadiet. Undervisning som berör figurer föredras att göras i en mindre grupp med elever, 

eftersom det anses gynna deras kunskapsutveckling inom geometri samt att läraren ges 

möjlighet att tillmötesgå varje enskild elev i deras lärande. Utgångspunkt i arbetsområdet är 

elevers tidigare kunskaper men sedan baseras fortgående geometriundervisning på läromedel 

och dess struktur följs stegvis genom arbetsområdet. Det är läromedlet som bestämmer vad 

det är som ska beröras och eventuell komplettering med sorterings- och 

klassificeringsövningar kan göras om det fungerar i elevgruppen. Vid genomförande av 

arbetsområdet föredras tillämpning av konkret material och digitala verktyg eftersom det anses 

kunna individanpassas och stötta elever i deras kunskapsutveckling. Läraren fyller en funktion 

som medlare av kunskap och observatör av elevers visade kunskaper. Läraren ska också 

möjliggöra och leda elever genom arbetets gång för att varje enskild elev ska ges möjlighet att 

utveckla kunskaper gällande geometriska figurer. 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Val av metod, intervju, vid genomförande av studien ansågs vara relevant eftersom 

huvudfrågor och följdfrågor gav ett djupt innehåll som låg till grund för besvarande av 

frågeställningarna, Hur organiserar lärare sin geometriundervisning för att utveckla elevers geometriska 

kunskaper? Vilka arbetssätt tillämpas för att utveckla elevers geometriska förståelse? 

 Utifrån semistrukturerade intervjuer har jag kunnat samla material för en 

fördjupad analys av innehållet. Följdfrågor visade sig vara av fördel eftersom respondenters 

svar varierade i djup och följdfrågor hjälpte att tillgå ytterligare information inom området. En 

reflektion som gjorts var om följdfrågorna i intervjuguiden var för ledande mot svar som jag 

ville komma åt, samt om de ställdes för fort inpå, vilket kan ha resulterat i att respondenten 

inte hann reflektera. 

 Urval med fem respondenter har både för- och nackdelar. Å ena sidan var det 

av fördel att få respondenter intervjuades eftersom mer tid kunde tillägnas varje enskild 

intervju. Å andra sidan blev resultatet snävt eftersom det inte var många respondenter som 

deltog i studien. Föregående medför att resultatet som framgick inte kan generaliseras, 

eftersom det är en kvalitativ studie med endast fem respondenter. 

 Anledning att ålder var en kategori vid urval av respondenter var en fundering 

gällande skillnader i arbetssätt beroende på om läraren är ung eller äldre. Det kunde ha haft 

en påverkan gällande vilka material som väljs att tillämpas i undervisningen, vilket också 

framgick då yngre lärare valde att tillämpa mer digitala verktyg i sin geometriundervisning än 

äldre lärare. 

 Annat tillvägagångssätt för att genomföra studien hade kunnat vara genom 

tillämpning av enkäter. Genom tillämpning av enkäter hade fler respondenter kunnat vara 

delaktiga och resultatet hade troligtvis blivit bredare, vilket också hade medfört att resultatet 

hade kunnat generaliseras. Det negativa med enkäter är att följdfrågor inte kan ställas på 

liknande sätt som i en intervju, vilket jag anser kan resultera i mindre utförliga svar av 

respondenter. Tidsspannet för att genomföra studien var en anledning till varför fler 

respondenter inte deltog, eftersom analys och bearbetning av material hade varit för 

tidskrävande. 

 Tolkning av material i analys som har gjorts har influerats av mitt intresse för 

van Hiele´s teori. Med hjälp av analysmodell har likheter och skillnader mellan lärares upplägg 

av geometriundervisning och arbetssätt kunnat synliggöras samt innehållet har kunnat 

jämföras med van Hiele´s teori (Bilaga 3). Utformning av analysmodeller hade kunnat göras 
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på annat sätt exempelvis att färdiga analysmodeller med kategorier hade tillämpats vid analys 

för att tydliggöra resultatet ytterligare. Däremot har utformningen av analysscheman gjorts 

efter mitt eget tycke, vilket har underlättat vid analys eftersom jag inte har behövt sätta mig in 

i någon annans tankestruktur gällande hur deras analysschema ska fyllas i. 

 En kolumn med övrig notering fyller en funktion i analysmodellen för att hitta 

likheter och skillnader mellan lärare, eftersom de uttryckte varierande kroppsspråk och 

osäkerhet i svar av frågor, vilket anses vara intressant eftersom det visade sig skiljas åt beroende 

på olika lång yrkeserfarenhet. Utifrån egen reflektion kan det möjligtvis bero på bekvämlighet 

i lärarroll utifrån varierande yrkeserfarenhet. 

 Avslutningsvis anser jag att tillämpad metod i studien gav mig möjlighet att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Valda forskningsfrågor för studien har påverkat 

min slutsats eftersom sökande efter svar görs både medvetet och omedvetet. Det kan finnas 

en risk att materialet har tolkats och anpassats efter det resultat jag vill komma fram till i 

studien, men jag anser att min medvetenhet gällande föregående har medfört att personliga 

värderingar har undvikits vid analys av material. 

6.2 Resultatdiskussion 
Utifrån studiens syfte att undersöka hur lärare beskriver att de arbetar med det matematiska området 

geometri för att möjliggöra och utveckla elevers geometriska kunskaper diskuteras resultatet i relation till 

van Hiele´s teori, läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem och sociokulturell 

teori. 

 Utifrån resultatet framgår det att tidsomfånget för geometriundervisning ska 

vara i cirka två veckor, dock anser jag att det är för kort tid för att elever ska utveckla sitt 

tänkande mot abstraktion. Den här slutsatsen drar jag eftersom van Hiele (1986) påvisar att 

geometriundervisning som berör figurer behöver ta tid för att kunskapsutveckling ska kunna 

ske hos elever. Van Hiele menade att lärare måste låta progression i elevers lärande ta tid 

eftersom deras lärande utvecklas systematiskt. Anpassas inte lärandeprocessen till enskilda 

eleven menade van Hiele att elever kan riskera att aldrig nå ett abstrakt och teoretiskt tänkande 

(Teppo, 1991). Resultatet visar också att tidsomfånget är tillräckligt eftersom elever inte ska 

minska sitt intresse för det matematiska innehållet. Enligt mitt tycke bör elevers kunskaper 

från konkret till abstrakt matematik få ta tid, och genom varierande arbetssätt kan elever 

inkluderas och deras engagemang och nyfikenhet för innehållet kan möjligtvis bli 

motivationshöjande, vilket också kan öka deras intresse för lärande. Därmed drar jag slutsatsen 

att varierande arbetssätt över länge tid kan höja elevers motivation, vilket också kan resultera 

i omfångsrik kunskapsutveckling inom geometri. 
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 Lärare väljer att organisera sin undervisning genom att basera den på läromedel. 

Dess struktur följs stegvis eftersom innehållet anses presenteras i en linjär struktur för elevers 

kunskapsutveckling inom området geometri. Läromedels struktur är vanligtvis i form av att 

en figur presenteras i taget, i relation till dess benämning och figurer tillkommer efterhand. 

Geometriska figurers egenskaper berörs vanligtvis i slutet av läromedels kapitel som berör 

geometri och det kan förekomma att innehållet inte är tillräckligt och eventuell komplettering 

såsom sortering och klassificering kan behöva göras. Däremot förespråkar van Hiele (1986) 

klassificering och sortering som andra tankenivå, analys (Analyzing), eftersom det kan ge elever 

en början till förståelse för geometriska figurers egenskaper, vilket inte framgår i resultatet, 

eftersom klassificering och sortering inte alltid inkluderas i undervisningen. Föregående kan 

möjligtvis medföra att elevers förståelse för egenskaper exempelvis konkava och konvexa 

exkluderas. Det kan innebära att elevers kunskapsutveckling förblir i figurer och objekt som 

berörs i läromedlet. Därmed anser jag att det är viktigt att elever får möta figurer som inte har 

en fast benämning och att resonemang kan föras för att belysa varierande egenskaper. 

Föregående resonemang grundar jag på van Hiele´s första tankenivå, Igenkänning (Visualizing), 

eftersom han förespråkar utgångspunkt i figurers egenskaper och inte i figurers vanliga 

benämningar. (van Hiele, 1986). 

 Sker arbete i mindre grupp kan det möjliggöra för elever att samtala om 

egenskaper samt att elever kan ges möjlighet att utveckla förståelse för vad som definierar 

geometriska figurer. Föregående är viktigt inslag eftersom det kan möjliggöra för elever att 

befästa korrekt begrepp utan att språket influeras av vardagliga termer. Om eleven har 

grundlig förståelse för egenskaper kan det finnas möjlighet att innebörd av begrepp kan 

förstås av varje enskild elev. I studien framgick det att elever inte ges många tillfällen för att 

sortera, klassificera och samtala om geometriska figurer och objekt, utan innehållet bearbetas 

istället av varje enskild elev på egen hand. Föregående innehåll kan relateras till van Hiele´s 

teori eftersom van Hiele (1986) framhåller språkets betydelse för kunskapsutveckling. Genom 

att elever inte ges möjlighet att samtala om innehållet tillsammans drar jag slutsatsen att elevers 

språkliga utveckling kan minska och eleverna kan gå miste om att diskutera och reflektera för 

ytterligare kunskapsutveckling inom geometri. 

 Resultatet visade att lärare gör slumpmässiga val av elever till grupper men att 

tidigare erfarenheter har trots allt inverkan på vilka elever som undviks placeras i samma 

grupp. Enligt min åsikt sker inte gruppuppdelning slumpmässigt eftersom elever placeras i 

grupper utifrån lärares tidigare erfarenhet av elevers beteende och agerande. Föregående ligger 

till grund för vilka samtalsövning som också kan genomföras, eftersom undervisningens 
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innehåll anpassas efter gruppkonstellationer. Utifrån föregående resonemang drar jag 

slutsatsen att elever kan riskera att inte få delta i samtalsövningar beroende på vilken grupp 

som de placeras i, vilket enligt min mening kan vara ett hinder för elever att uppnå 

kunskapskraven i matematik gällande geometri i slutet av årskurs 3. Därmed drar jag slutsatsen 

att föra samtal med stöd av konkret material kan ge elever möjlighet att befästa sina kunskaper 

ytterligare. 

 Läromedel som tillämpades av lärare i studien exkluderade konstruktion av 

geometriska figurer. Därmed drar jag slutsatsen att det kan förekomma risker gällande elevers 

förståelse och kunskapsutveckling som berör tvådimensionella och tredimensionella figurers 

relation. Föregående kan innebära att elever inte utvecklar förståelse för vilka tvådimensionella 

figurer som ingår i tredimensionella figurer, exempelvis att en cylinder är uppbyggd av två 

cirklar och en rektangel. Den här slutsatsen dras också eftersom resultat visar att komplettering 

av material med konstruktion inte alltid görs eftersom det baseras på elevgruppen som 

undervisas. Föregående resonemang skiljer sig mot van Hiele´s tankestruktur gällande 

geometriundervisning, då han påvisar att elevers lärande ska utvecklas från konkret till abstrakt 

matematik, vilket kan göras med interaktion och utforskande. Elever ska genom arbetssätten 

utvecklas från passiva till aktiva aktörer inom geometri, vilket kan relateras till Vygotskij som 

belyser språket som en betydande roll för utveckling av kunskaper i sociala kontexter (Säljö, 

2014). 

 Min åsikt gällande att följa ett läromedel stegvis kan vara både en lättnad men 

också stressande. Specifika sidor ska göras under ett lektionstillfälle och det kan leda till att 

elever kan känna stress samtidigt som de troligtvis inte ges möjlighet att förstå grunden i 

geometri gällande figurer och objekt, eftersom innehållet vanligtvis inte är så djupgående i 

läromedel. Jag anser att desto djupare geometriundervisning med sociala lärandesituationer 

desto djupare förståelse kan möjligtvis elever utveckla, vilket också kan gynna deras fortsatta 

lärande i högre årskurs. Undervisning inom matematik ska i de yngre åren ska utgå från ett 

praktiskt förhållningssätt (Skolverket, 2017b). Elevers kunskaper gällande geometri ska i slutet 

av årkurs 6 och 9 vara mycket utvecklad, dock anser jag att elever inte ges tillräckligt med 

möjligheter för kunskapsutveckling genom enskilt arbete i läromedel. Därför drar jag 

slutsatsen att elever behöver varierande arbetssätt med olika samtalsövningar för att kunna 

utveckla mycket goda kunskaper inom geometri. Föregående slutsats baserar jag på Vygotskij 

som belyser interaktion och kommunikation som bidragande faktorer till lärande samt att 

samspel med andra kan medföra att kunskap utvecklas tillsammans (Säljö, 2014). 

 Utifrån min tolkning görs introduktion av figurer vanligtvis i miljöer som är 
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elevnära. Elever ges möjlighet att känna igen figurer och utgångspunkt blir figurers 

benämningar. Föregående skiljer sig mot det som förespråkas i van Hiele´s första tankenivå, 

Igenkänning (Visualizing). Van Hiele (1986) belyser att elever ska få möta geometriska figurer 

utan benämningar för att de ska ges möjlighet att bekanta sig med dem. Därmed drar jag 

slutsatsen att elevers grundliga förståelse för figurer inte ges tillräckligt med tid för att 

utvecklas. Elever missar också språklig utveckling inom matematik eftersom de inte ges 

möjlighet att själva samtala om figurer utifrån deras utseende och egenskaper och därmed får 

de en begränsad förståelse för figurers benämningar. Föregående slutsats grundar jag i van 

Hiele´s teori, då han påvisar att egenskaper ska vara grunden till utvecklande och förståelse 

för figurer och deras benämningar (van Hiele, 1986). 

 I resultatet framgår det att figurer läggs till efterhand under arbetets gång, vilket 

skiljer sig mot van Hiele´s resonemang gällande elevers förtrogenhet med figurer. Van Hiele 

(1986) belyser att alla figurer som ska inkluderas i arbetsområdet ska presenteras för elever 

från första stund i tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing). Föregående kan tyda på att elever inte 

hinner bli förtrogna med figurer, vilket kan resultera i att elever riskerar att inte ges möjlighet 

att bekanta sig med figurer. Det kan medföra att elever inte kan utvecklas vidare i sitt 

geometriska tänkande och deras förståelse för begrepp kan minska. Enligt van Hiele (1986) 

ska undervisning successivt bygga upp elevers förståelse för geometriska begrepp, vilket kan 

göras med hjälp av konkret material, laboration, sortering och klassificering. Föregående 

arbetssätt kan ge elever möjlighet att lära och utveckla sina matematiska kunskaper i social 

kontext i samverkan med andra, vilket är en del av sociokulturell teori. Vygotskij menade att 

interaktion och kommunikation är bidragande faktorer till lärande och utveckling och att 

samspel med andra kan resultera i gemensam kunskapsutveckling (Säljö, 2014). Utifrån 

följande resonemang drar jag slutsatsen att klassificering, sortering och konkret material i 

undervisningen kan ge elever möjlighet att utveckla den matematiska förmågan att föra och 

följa matematiska resonemang och genom det utveckla djupare förståelse för figurers och 

objekts egenskaper, vilket också är ett kunskapskrav i slutet av årskurs 3 (Skolverket, 2017b). 

Genom att elever genomför klassificering och sortering tillsammans kan att de ges möjlighet 

att följa andra elevers resonemang, vilket är en del i kunskapsutveckling, eftersom olika 

resonemang kan öppna upp för nya tankar och utveckling av ny kunskap. 

 Van Hiele (1986) framhåller att elevers bristande kunskaper inom geometri 

grundar sig i att lärare inte utgår från elevers individuella kunskapsnivå. I resultatet framgår att 

lärare planerar sin undervisning utifrån observation som gjorts gällande elevers tidigare 

kunskaper i början av arbetsområdet. Utifrån följande resonemang kan elevers varierande 
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kunskap gällande matematiska begrepp tyda på att lärare möjligtvis inte har en grundlig 

uppfattning av elevers tidigare kunskaper utifrån genomförda observationer, eftersom elever 

vanligtvis förväxlar begrepp gällande geometriska figurer och objekt. Löwing och Kilborn 

(2011) framhåller också att det är vanligt förekommande att elever använder sig av inkorrekt 

terminologi av figurer. Det kan ha sin grund i att elevers vardagsspråk influeras, eftersom 

elever inte har utvecklat tillräckligt med matematiska kunskaper. Utifrån föregående 

resonemang och i relation till resultat, drar jag slutsatsen att elevers förväxling av begrepp kan 

bero på att de möjligtvis inte har givits möjlighet till sortering och klassificering, vilket kan ha 

givit elever möjlighet att utveckla grundlig förståelse för matematiska begrepp. Föregående 

slutsats dras eftersom det framgår i resultatet att påminnelse gällande matematikspråket 

behöver göras för att elever ska korrigera sig själva och tillämpa korrekt matematiskt språk. 

Föregående resonemang kan också stödjas i van Hiele´s tanke gällande att elever ges möjlighet 

att urskilja likheter och skillnader mellan olika geometriska figurer och objekt genom 

klassificerings- och sorteringsövningar, vilket kan medföra att elever utvecklar kunskaper om 

och förstår geometriska figurers definition. Genom att elever får sortera figurer kan de ges 

möjlighet att utveckla djupare förståelse för figurer egenskaper. Genomförs den här typen av 

övningar i mindre grupp kan elever också lyssna på varandras resonemang, vilket kan leda till 

ytterligare kunskapsutveckling. Föregående resonemang grundar jag i Skolverket (2017b) som 

framhåller att elevers deltagande i att få föra resonemang gällande likheter och skillnader kan 

ge dem möjlighet att bli förtrogna med begrepp och deras innebörd. 

 Holmberg (2011) belyser att undervisning behöver utmana elevers nyfikenhet 

samtidigt som de ges möjlighet att laborera. Praktiskt arbete är av fördel eftersom elever ges 

möjlighet att upptäcka samband, vilket kan medföra att elever utvecklar sin förståelse inom 

geometri. Utifrån studiens resultat ges elever inte mycket möjlighet att delta i språkutvecklande 

arbetssätt eftersom laboration och diskussion inte är vanligt förekommande. Introduktion sker 

i helgrupp, vilket är bra eftersom varje elev kan känna sig delaktig. Därefter följer enskilt arbete 

utan att elever får bearbeta innehållet tillsammans genom någon form av samtalsövning. 

Lärares argument är att olika arbetssätt fungerar i olika elevgrupper och att övningar som 

sortering och klassificering inte alltid fungerar. Enligt mitt tycke ska elever oavsett elevgrupp 

erbjudas samtalsövningar för att de ska kunna utveckla sina matematiska kunskaper, eftersom 

samtal gynnar elevers utveckling gällande begrepp och egenskaper. Föregående resonemang 

grundas på Vygotskijs tanke gällande att lärande sker i en social kontext och att människor 

tillsammans utvecklar förståelse för sin omvärld, vilket i det här fallet är geometriska figurer 

och objekt (Säljö, 2014).   
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 Van Hiele´s teori kan tillämpas högre upp i årskurser, vilket kan vara gynnande 

för elever eftersom de i slutet av årskurs 6 och 9 för betyg A, ska kunna visa mycket goda och 

fördjupande kunskaper gällande matematiska begrepp. Elever ska också kunna föra 

välutvecklade resonemang gällande figurers likheter och skillnader (Skolverket, 2017b). Jag 

anser att undervisning baserat på van Hiele´s struktur kan möjliggöra för elever att uppnå 

föregående kunskapskrav, eftersom teorin baseras på språkutvecklande arbetssätt i samspel 

med andra. Därmed drar jag slutsatsen att om elevers erbjuds samtalsövningar i tidig ålder kan 

det gynna dem i äldre ålder, eftersom språket har en betydelse för progressionen i lärandet, 

vilket också belyses av Vygotskij (Säljö, 2014). Det kan vara förekommande att förflyttande 

mellan konkret och abstrakt matematik görs nästan direkt i arbetsområdet, vilket enligt min 

mening kan vara ett hinder för yngre elever i deras kunskapsutveckling eftersom troligtvis inte 

varje enskild elev behärskar övergången från konkret till abstrakt matematik. Däremot framgår 

det att elever själva väljer om de vill arbeta med konkret material. Vanligtvis sker arbete i 

läromedel och jag har en föraning om att konkret material undviks av elever, vilket kan 

resultera i att materialet inte fyller en funktion som stöd i deras kunskapsutveckling. 

Föregående resonemang grundar jag i van Hiele (1986) som framhållet att konkret material är 

stöttade genom elevers progression i lärandet från konkret till abstrakt matematik. 

 Undervisning inom matematik ska ha utgångspunkt i elevers tidigare kunskaper 

samt att den främja elevers fortsatta kunskapsutveckling (Skolverket, 2017b). Det innebär att 

lärare fyller en betydelsefull funktion, eftersom de ska leda stötta elever genom deras lärande 

och språkliga utveckling. Föregående har likheter med beskrivning av lärarens roll som van 

Hiele framhäver. Van Hiele (1986) belyser lärarens roll som betydande för att progression och 

lärande ska kunna ske hos varje enskild elev. Föregående kan relateras till Vygotskij som 

förespråkar en proximalutvecklingszon som stöd för elevers progression i lärandet, eftersom 

han ansåg att lärande är beroende av andra kunniga, vilket kan leda till att lärande tas vidare i 

generationer (Säljö, 2014). Läraren fyller därmed en roll som moderator och medlare av 

kunskap och jag anser därför att lärarens roll är betydelsefull för hur elever ges möjlighet att 

utveckla sina kunskaper. Min slutsats är att genom en engagerad lärare som förebild kan vi 

förhoppningsvis också få engagerade elever och deras lust för lärande kan vidgas. I studien 

framgick det att geometri inte är matematik, vilket jag anser handla om lärarens inställning till 

området. Har läraren en sådan syn kan det påverka elevers delaktighet och engagemang, vilket 

kan resultera i mindre utveckling av matematiska kunskaper, vilket slutligen kan resultera att 

elever inte når kunskapskraven i slutet av årskurs 3.  

 Avslutningsvis kan studien sammanfattas följande. Genom ett arbete på två 
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veckors tid som behandlar figurer väljer lärare att organisera sin undervisning baserat på 

läromedel och förväntar att elever hittar motivation för att stärka sin vilja att lära och utveckla 

sina kunskaper gällande figurer genom arbetssätt i form av instruktion och enskilt arbete. Jag 

anser att lärarens syn på geometri har betydelse för hur innehållet bearbetas i undervisningen 

och kan vara avgörande för elevers utveckling av geometriska koncept.  

6.3 Fortsatt forskning 
Undervisning inom geometri har visat sig baseras på olika läromedel och elever arbetar med 

ett specifikt kapitel som berör geometriska figurer. Lärare följer läromedels struktur och 

planerar undervisning utifrån det. Men vad erbjuder egentligen läromedel för utveckling av 

elevers geometriska kunskaper? Det skulle behövas vidare forskning som undersöker 

geometriskt innehåll i olika matematiska läromedel. Vad är det som berörs och i vilken mån? 

Vilka kunskaper ges elever möjlighet att utveckla och på vilket sätt? Föregående 

frågeställningar hade varit intressant att jämföra med van Hiele´s teori för att urskilja om det 

finns en progression från konkret till abstrakt matematik som van Hiele förespråkar för 

kunskapsutveckling inom geometri. Läromedel kan erbjuda mycket, men är det tillräckligt för 

elevers kunskapsutveckling från konkret till abstrakt tänkande inom geometri? 
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Skolverket (2017b). Läroplan fo ̈r grundskolan, förskoleklass och fritidshem: reviderad 2017 

(4.,kompletterad uppl.). Stockholm: Skolverket. 

 

Säljö, R. (2014). Den lärande människan – teoretiska traditioner. I U-P, Lundgren., R, Säljö & 

C, Liberg (Red.). Lärande skola bildning- Grundbok för lärare (3. uppl.) (s. 297-309). Stockholm: 

Natur & Kultur. 

Teppo, A. (1991). Van Hiele Levels of  Geometric Thought Revisited. National Council of  Teachers 

of  Mathematics. 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Van Hiele, P. (1986). Structure and Insight. A Theory of  Mathematics education. London: Academic 

Press, Inc. 



   
 

37 
 

 

Vetenskapsra ̊det (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk - samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Elanders Gotab.



   
 

1 
 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Frågeställning Lärare Övrig notering 
Huvudfråga: 
Hur introducerar du ett matematiskt 
område gällande geometri som behandlar 
former och figurer? 

Följdfrågor: 

• Vad introduceras först? 
• Vilket arbetssätt tillämpas? Hur? 
• Är dina elever uppdelade eller i 

helklass vid det tillfället? Om de är 
uppdelade; Hur är eleverna 
uppdelade (efter kunskap, slump, 
lärare/elever bestämmer). Helklass 
eller i mindre grupper? 

  

Huvudfråga: 
Ett arbetsområde gällande geometri, hur 
länge tänker du att det bör pågå? 
Följdfrågor: 

• 1 vecka eller fler? 
• Är tidsomfånget tillräckligt? 
•  Jag skulle också vara intresserad av 

vad som bestämmer att 
tidsomfånget är tillräckligt. 

• Är det när alla elever har förstått? 
Är det läromedel som styr tiden?  
Eller vad är det som bestämmer 
tidsomfånget? 

  

Huvudfråga: 
Hur kan ett arbetspass vara upplagt? 
Följdfrågor: 

• Introduktion? Hur sker det här? 
• Varför föredras det här 

arbetssättet? 
• Innehåll? Vad tas upp och varför? 
• Hur avslutas undervisningen? 

  

Huvudfråga: 
Vilka material tillämpas? Varför är just 
det/ de materialen bra till det här 
området? 
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Följdfrågor: 
• Hur tillämpas det i 

undervisningen? 
• På vilket sätt kan materialet 

användas för att stötta elever i 
lärandet? 

Huvudfråga: 
På vilket sätt kan materialet stödja enskilda 
elevers geometriska kunskapsutveckling?  
Vad är det som gör att just det materialet 
kan stödja... 
Följdfrågor: 

• Språkutvecklande arbetssätt? 
• Konkret material? Vad är 

skillnaden mellan att tillämpa 
konkret material och digitala 
verktyg till just det här området? 
Vilken hjälp ger det ena eller det 
andra? 

• Digitala verktyg? 
• Nyanlända elever. Genomförs 

undervisning på samma sätt även 
om det finns elever som inte 
behärskar det svenska språket fullt 
ut? Ges de eleverna samma 
förutsättning för 
kunskapsutveckling inom 
arbetsområdet? Om inte, hur kan 
undervisning för nyanlända elever 
genomföras? 

  

Huvudfråga: 
Hur presenteras geometriska figurer och 
objekt? 
Följdfrågor: 

• Vilken figur presenteras först och 
varför? Hur sker det här? 

• Tillkommer det nya figurer under 
arbetets gång eller är de 
genomgående under hela 
arbetsområdet? 

• Vilka ändringar brukar du få göra 
under arbetets gång för att alla ska 
förstå bättre..? 

• Behöver figurer bytas ut eller 
kompletteras med någon annan? 

  

Huvudfråga:   
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Vad är din roll som lärare i arbetsområdet? 
Följdfrågor: 

• Hur möjliggör undervisningen 
utveckling av elevers matematiska 
förmågor i relation till det 
matematiska området geometri? 

• Hur hanteras inlärningssvårigheter 
gällande arbetsområdet? 
Repetition? Presenteras innehållet 
på annat sätt? Hur? 

• Hur gör du med arbetsområdet 
om inte alla elever har lärt sig/ 
alternativt har 
inlärningssvårigheter? 

• På vilka sätt tar du som lärare 
hänsyn till varje enskild elevs 
behov, förutsättning och tänkande 
inom arbetsområdet? 

• Hur löser du att alla elever inte lär 
sig lika snabbt och inte är lika 
motiverade till att lära? 

• Hur kontrollerar du som lärare att 
elever har förstått innehållet som 
förmedlats under arbetets gång? 

• Vilka kontroller/ tester använder 
du dig av? Vad ger dig resultatet 
som du får fram? 
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Bilaga 2 

Analysschema för jämförelse av material 
 

Frågeställning Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 Lärare 5 

Hur introducerar du ett 
matematiskt område 
gällande geometri som 
behandlar former och 
figurer? 

Tittar på geometriska figurer 
som är elevnära både i 
klassrum och utanför. 
Elevers igenkänning av 
figurer bestämmer 
undervisningsnivån. 
Introduktion av 
arbetsområde sker oftast i 
halvklass, då det finns 
möjlighet. Det tror jag 
gynnar elevers utveckling och 
man ser hur de hänger med 
vid genomgång. Halvklasser 
är bestämda utifrån slump, 
samma grupper som används 
vid andra lektionstillfällen, 
vet dock vilka som inte ska 
vara i samma grupp baserat 
på tidigare erfarenheter. 
Har man en svagare grupp 
kan man istället plocka in 
figurer från olika delar av 
elevers vardag och sedan att 
man får hitta liknande figurer 
i klassrummet och genom 
det börjar man benämna 
dem.   

Tillsammans i mindre 
grupp tittar vi på 
geometriska figurer 
som elever kan känna 
igen. Det görs i 
klassrummet, på 
skolgården och kan 
förekomma att 
paralleller till 
vägskyltar görs, 
eftersom elever 
vanligtvis är bekanta 
med dem i årskurs 2. 

Föredrar att 
introducera ett nytt 
område i mindre 
grupp eftersom det 
kan underlätta för 
elever i deras 
kunskapsinlärning. 
Börjar med att titta på 
de figurer som elever 
känner igen ifrån 
vardagen och som 
finns runt om dem för 
att sedan benämna 
dem med korrekt 
begrepp. 

Ett nytt matematiskt 
område presenteras 
vanligtvis i mindre 
grupp eftersom läraren 
kan tydligt se att alla 
följer med i det som 
görs från början. 
Börjar med att titta på 
elevnära figurer och 
arbete baseras sedan 
på det. 
Elever känner 
vanligtvis igen många 
figurer, kvadraten är 
nog vanligast, att prata 
om den först känns 
därför relevant. 

Om det är möjligt presenteras 
gärna geometriska figurer och 
former i mindre elevgrupper. 
Tittar på figurer som finns 
runt om elever. Det kan vara i 
klassrummet, ute eller på 
bilder. Elevers förkunskaper 
kan synliggöras och arbete 
planeras sedan upp efter det. 
Benämningar på figurer och 
objekt görs direkt vid samtal 
och presentation av dem. 

Likheter Utgångspunkt i elevers 
tidigare kunskaper. 
Arbete sker tillsammans. 

Utgångspunkt i elevers 
tidigare kunskaper. 
Arbete sker 
tillsammans. 

Arbete i mindre grupp 
vid introducering av 
arbetsområde. 
Börjar med figurer 
elever känner igen 
sedan tidigare. 

Görs vanligtvis i 
mindre grupp. 
Vanliga figurer först 
och benämning görs 
direkt. 
 

Arbete i mindre grupp. 
Utgångspunkt i elevers tidigare 
kunskaper. 
Benämning på figurer görs 
direkt.   

Skillnader Svagare grupp, ta in figurer 
från elevers vardag till en 
början. 

Referera mycket till 
elevers kunskaper från 
trafikskyltar. 

   

Övrig notering  Tydlig och övertygad 
om att jämförelsen 
mellan figurer och 
vardagliga föremål 
gynnar elevers lärande 
och förståelse. 

   

 

Frågeställning Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 Lärare 5 

Ett arbetsområde gällande 
geometri, hur länge tänker 
du att det bör pågå? 

Geometri bör återkomma 
hela tiden, så man jobbar nog 
inte för lång tid heller. Men 
cirka 2 veckor. Sen kommer 
man tillbaka till det flertal 
gånger och det går att ta in 
det vart man än befinner sig. 
Det gör att man hela tiden 
repeterar. 
Jag tycker att det är tillräcklig 
eftersom det återkommer 
flera gånger under elevers tid 
på lågstadiet. 
Det är vanligtvis läromedlet 
som bestämmer tiden, men 
sedan kompletteras det 
självklart med praktiska 
aktiviteter såsom sortering 
och klassificering. Skapande 
av figurer kan också ske i 
samarbete med bild. 

Geometri återkommer 
ett flertal gånger under 
åren. 
Tänker att det bör 
pågå mellan 1och en 
halv till två veckor. 
Det känns som det 
räcker eftersom det är 
ett område som 
återkommer. 
Det är läromedlet som 
bestämmer hur lång 
tid det tar. 
Tiden kan vara 
avgörande men för 
mycket kan inte läggas 
på ett område. 

Geometri berörs flera 
gånger per år och man 
berör det lite hela 
tiden. 
Det är läromedlet som 
bestämmer tiden men 
runt två veckor känns 
lagom för att inte 
eleverna ska tröttna 
också. 

Man kan alltid arbeta 
med geometri det 
känns som det 
återkommer flera 
gånger per år och 
elever gillar det. 
Repetition är alltid bra. 
Jag hade valt att 
undervisa om det i två 
veckors tid tror jag det 
beror lite på 
matematikboken. 

Jag tänker mig att det tar 
ungefär en och en halv vecka 
till 2 eftersom innehållet är 
återkommande under året. 
Tiden betyder mycket och det 
känns som den aldrig räcker 
till. Jag tycker det är relevant 
och eleverna tröttnar 
förhoppningsvis inte på 
innehållet heller. 

Likheter Cirka två veckors tid. Cirka två veckors tid. Cirka två veckors tid. Cirka två veckors tid. Cirka två veckors tid. 
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Återkommande innehåll. 
Läromedlet bestämmer tiden. 

Återkommande 
innehåll. 
Läromedlet 
bestämmer tiden. 

Återkommande 
innehåll. 
Läromedlet 
bestämmer tiden. 

Återkommande 
innehåll. 
Läromedlet bestämmer 
tiden. 

Återkommande innehåll. 
Läromedlet bestämmer tiden. 

Skillnader      

Övrig notering Engagerad, trygg i sin roll, 
vilket framgick genom 
kroppsspråk och ordval vid 
besvarande av fråga. 

    

 

Frågeställning Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 Lärare 5 

Hur kan ett arbetspass vara 
upplagt? 

Undervisning planeras efter 
läromedel. Läraren 
presenterar innehållet och 
elever bearbetar sedan 
information i enskilt 
läromedel. Eventuell 
komplettering med sortering 
och klassificering kan göras 
med det beror på 
elevgruppen. 

Läromedlet styr 
undervisningen och 
genomgång görs 
utifrån det som berörs 
i läromedlet. Elever 
arbetar sedan enskilt. 
Det kan vara 
förekommande att 
undervisning 
kompletteras med 
egenskaper eftersom 
läromedel inte alltid 
berör det. 

Undervisning planeras 
utifrån läromedel som 
styr undervisningen. 
Genomgångar baseras 
på läromedlets 
struktur och innehållet 
berörs i den 
ordningen. Elever 
arbetar sedan enskilt. 

Undervisning 
genomföras utifrån 
läromedel och 
presentation görs 
utifrån det. Innehållet 
behandlas 
förhoppningsvis i 
mindre grupp och 
elever arbetar sedan 
med sidor i sitt eget 
läromedel. Eventuella 
utmaningar och 
repetitioner kan göras 
av elever genom 
digitala verktyg. 

Läromedel styr 
undervisningen och 
undervisning baseras därför 
efter det. Genomgång göra 
vanligt vis i mindre grupper 
om det går och innehåll i 
läromedel tas upp. Eleverna 
bearbetar sedan innehållet på 
egen hand i eget läromedel. 

Likheter Läromedel styr, Genomgång 
i mindre grupp föredras. 
 

Läromedel styr, 
Genomgång i mindre 
grupp föredras. 

Läromedel styr, 
Genomgång i mindre 
grupp föredras. 

Läromedel styr, 
Genomgång i mindre 
grupp föredras. 

Läromedel styr, Genomgång i 
mindre grupp föredras. 

Skillnader Komplettering av eventuella 
samtalsövning kan göras om 
det går. 

Komplettering av 
egenskaper. 

 Utmaningar med 
digitala verktyg. 

 

Övrig notering      

 

Frågeställning Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 Lärare 5 

Vilka material tillämpas? 
Varför är just det/ de 
materialen bra till det här 
området? 

Konkret material, både 2D 
och 3D. Det hjälper eleverna 
att förstå samt att de kan 
klämma och känna på dem, 
vilket kan stötta eleverna. 
Det är vanligtvis eleverna 
själva som väljer bort det 
konkreta materialet. 

Konkret material 
tillämpas för det kan 
underlätta elevers 
förståelse. Digitala 
verktyg kan användas 
för presentation av 
figurer för elever för 
att det ska förstå att 
det finns olika 
storlekar men att det 
ändå har samma 
namn. 

Jag brukar använda 
mig av konkret 
material, vanligtvis 
mindre träfigurer. Det 
är bra för att elever 
kan känna på dem om 
de vill och det kan vara 
lättare att förstå när 
det är något nytt. Det 
kan vara 
förekommande att 
digitala verktyg 
tillämpas. 

Konkret material och 
digitala verktyg. 
Konkret material är 
bra för att elever kan 
känna på figurerna och 
det kan vara lättare att 
ta in innehållet. 
Digitala verktyg är bra 
för att undervisning 
kan individanpassas 
både utmaning och 
repetition. 

Konkret material i form av 
utklippta och laminerade 
figurer. 
Jag tycker det är bra eftersom 
figurerna kan göras stora så att 
eleverna ser dem tydligt och 
det kan vara bra att elever kan 
ta i dem för att förstå vad det 
handlar om. 

Likheter Konkret material. 
Klämma och känna. 
Elever väljer bort material. 

Konkret material. Konkret material. Konkret material. 
Känna på figurer.   

Konkret material. 

Skillnader  Digitala verktyg. Digitala verktyg kan 
förekomma. 

Digitala verktyg 
Individanpassning. 

 

Övrig notering Förespråkar konkret material. 
Svårt med digitala verktyg. 

    

 

Frågeställning Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 Lärare 5 
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På vilket sätt kan materialet 
stödja enskilda elevers 
geometriska 
kunskapsutveckling?  Vad är 
det som gör att just det 
materialet kan stödja... 

Bättre med konkret material. 
Elever kan ges möjlighet att 
laborera och förstå 
grunderna men det är 
beroende på grupp. 
Samma undervisning 
genomför för alla elever bara 
att man är med tydlig med 
begrepp och liknande. 

Konkret material kan 
bjuda in till olika 
arbetssätt. Elever kan 
exempelvis få 
klassificera och då är 
konkret material av 
fördel. Digitala verktyg 
är av fördel för att 
repetera innehåll på 
individnivå. 

Konkret material kan 
vara tryggt för elever 
att använda sig av 
eftersom det blir som 
ett stöd. Begrepp kan 
befästas med figurens 
utseende. 
Digitala verktyg kan 
vara problematiskt. 
Uppkoppling fungerar 
inte alltid. 

Konkret material är ett 
bra stöd för elever i 
deras inlärning. De kan 
komma ihåg 
information med figur. 
Digitala verktyg är 
stöttande eftersom 
elever kan utmanas 
utifrån sin egen 
kunskapsnivå samt att 
uppgifter vanligt vis är 
begrepp i relation till 
bild (figur, objekt).   

Konkret material är bra 
eftersom elever kan klassificera 
och sortera figurer om det 
fungerar. Det kan ta på 
figurerna och det kan 
underlätta förståelsen samt att 
information kan relateras till 
figuren. 
Digitala verktyg kan vara bra 
men det är inget jag föredrar i 
första hand. 

Likheter Konkret material förespråkas 
Laboration 

Konkret material 
tillämpas 
 

Konkret material Konkret material 
 

Konkret material 

Skillnader  Digitala verktyg Digitala verktyg, 
problematiskt 

Digitala verktyg Digitala verktyg föredras inte. 

Övrig notering      

 

Frågeställning Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 Lärare 5 

Hur presenteras geometriska 
figurer och objekt? 

Konkret material tillämpas. 
Tar vanliga figurer först. 
(kvadrat, cirkel och triangel). 
Introduktion sker i mindre 
grupp om det går. 

Med hjälp av konkret 
material eller digitala 
verktyg. 
Kvadraten 
introduceras först för 
att elever vanligtvis 
känner igen den, dock 
kan benämning vara 
fel. 
Introduktion i mindre 
grupp om det går. 

Konkret material 
används för att elever 
ska kunna se hur de 
ser ut i verkligheten 
och inte bara på bild. 
Jag väljer att 
presentera kvadraten 
först, många elever vet 
vad det är sedan 
tidigare. Sen 
presenteras cirkel och 
triangel och rektangel. 
Introduktion i mindre 
grupp är av fördel 

Konkret material 
används för att elever 
ska få en uppfattning 
om figurerna. Ordning 
på presentation. 
Kvadraten, rektangel, 
cirkel och triangel. 
Introduktion i mindre 
grupp. 

Konkret material i form av 
laminerade figurer. 
Introduktion i mindre grupp 
är av fördel om det går. 

Likheter Konkret material 
Kvadraten först 
Mindre grupp. 

Konkret material 
Kvadraten först 
Mindre grupp. 

Konkret material 
Kvadraten först 
Mindre grupp. 

Konkret material 
Kvadraten först 
Mindre grupp. 

Konkret material 
Kvadraten först 
Mindre grupp. 

Skillnader      

Övrig notering Fundersam 
Ingen tydlig struktur. 

    

 

Frågeställning Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 Lärare 5 

Vad är din roll som lärare i 
arbetsområdet? 

Förmedla information, ställa 
stödfrågor. 
Föra anteckningar om elevers 
kunskaper, och eventuella 
anpassningar för att varje 
enskild elev ska utvecklas. 
Observatör och lyssna på 
eventuella resonemang. 
Kan inte begära för mycket 
beroende på årskurs.   
Jag ska vara en förebild och 
göra undervisning intressant 
för varje elev. Vara noga med 
att förklara undervisnings 
syfte. 

Det är jag som ska 
förmedla information 
på varierande sätt för 
att varje elev ska känna 
motivation. Stötta 
elever i deras lärande 
och ställa stödfrågor. 
Göra noteringar om 
elevers kunskaper för 
kommande lektion och 
göra anpassningar vid 
behov. Ta fram 
material som kan tas 
med i undervisning. 
Sammanställa elevers 
resultat. 

Ta fram material och 
förmedla information 
till elever genom olika 
arbetssätt. Olika 
arbetssätt förändras 
med åren. Stötta elever 
i deras 
kunskapsutveckling 
och ställa stödfrågor 
som hjälper elever i 
deras lärande. 
Anteckningar görs för 
att kunna anpassa 
undervisning efter 
elevers kunskapsnivå. 
Förklara varför man 
lär just om geometri. 
Sammanställa elevers 
resultat till kommande 
arbete inom geometri. 

Vara en förebild. 
Förmedla information 
till elever genom olika 
arbetssätt. Material ska 
tas fram som stöd i 
undervisning och för 
elevers 
kunskapsutveckling. 
Ställa stödfrågor som 
kan vara gynnande för 
elevers 
kunskapsutveckling. 
Göra anteckningar om 
elevers 
kunskapsutveckling för 
att varje elev ska kunna 
utmanas från sin egen 
kunskapsnivå. 
Sammanställa resultat 
efter genomfört 
arbetsområde för 
kommande lektioner. 

Agera som en förebild och 
förmedla information på 
varierande sätt för att elever 
ska känna lust till att lära. Ta 
fram material och anpassa 
undervisning efter elever. 
Ställa stödfrågor och göra 
noteringar om elevers 
kunskaper för kommande 
lektioner. Göra anpassningar 
om det behövs och vara noga 
med att förklara 
undervisningen syfte. 
Vara observatör och lyssna på 
resonemang. Sammanställa 
elevers resultat för kommande 
undervisning i geometri. 
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Likheter Förmedla information, föra 
anteckningar, anpassningar, 
stödfrågor, förebild, syfte 

Förmedla information, 
arbetssätt, noteringar, 
anpassningar, 
stödfrågor, ta fram 
material, sammanställa 
resultat. 

Förmedla information, 
föra anteckningar, 
anpassningar, 
stödfrågor, ta fram 
material, syfte och 
sammanställning av 
resultat. 

Förebild, förmedla 
information, olika 
arbetssätt, ta fram 
material, stödfrågor, 
föra anteckningar, 
sammanställa resultat. 

Förebild, förmedla 
information, arbetssätt, ta 
fram material, anpassa 
undervisning, stödfrågor, 
noteringar, anpassningar, syfte, 
Sammanställa resultat.   

Skillnader Inte begära för mycket. 
Observatör och lyssna på 
resonemang 

   Observatör och lyssna på 
resonemang. 

Övrig notering God beskrivning och trygg i 
sin lärarroll. 
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Bilaga 3 

Analysschema för jämförelse gentemot van Hiele´s teori 

Frågeställning Lärare 1 Jämförelse med van Hiele´s teori 

Hur introducerar 
du ett 
matematiskt 
område gällande 
geometri som 
behandlar former 
och figurer? 

Tittar på geometriska figurer som är elevnära både i klassrum och utanför. 
Elevers igenkänning av figurer bestämmer undervisningsnivån. 
Introduktion av arbetsområde sker oftast i halvklass, då det finns möjlighet. Det tror jag gynnar 
elevers utveckling och man ser hur de hänger med vid genomgång. Halvklasser är bestämda 
utifrån slump, samma grupper som används vid andra lektionstillfällen, vet dock vilka som inte 
ska vara i samma grupp baserat på tidigare erfarenheter. 
Har man en svagare grupp kan man istället plocka in figurer från olika delar av elevers vardag 
och sedan att man får hitta liknande figurer i klassrummet och genom det börjar man benämna 
dem.   

 

  Van Hiele´s tankenivåer 

 Likheter finns men grundlig visualisering som van Hiele förespråkar görs inte. Benämning av 
figurer görs direkt, vilket också skiljer. 

Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Ingenlikhet Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

 Ingen likhet Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

 

Frågeställning Lärare 1 Jämförelse med van Hiele´s teori 

Ett arbetsområde 
gällande geometri, 
hur länge tänker 
du att det bör 
pågå? 

Geometri bör återkomma hela tiden, så man jobbar nog inte för lång tid heller. Men cirka 2 
veckor. Sen kommer man tillbaka till det flertal gånger och det går att ta in det vart man än 
befinner sig. Det gör att man hela tiden repeterar. 
Jag tycker att det är tillräcklig eftersom det återkommer flera gånger under elevers tid på 
lågstadiet. 
Det är vanligtvis läromedlet som bestämmer tiden, men sedan kompletteras det självklart med 
praktiska aktiviteter såsom sortering och klassificering om det fungerar i gruppen. Skapande av 
figurer kan också ske i samarbete med bild. 

 

 Van Hiele belyser att arbetet ska ta tid.  Van Hiele´s tankenivåer 

 Finns likhet med klassificering och sortering men de är inte säkert att det genomförs. Inte så 
grundligt som van Hiele förespråkar. 

Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Ingen likhet Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

 Ingen likhet  Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet  Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

 

Frågeställning Lärare 1 Jämförelse med van Hiele´s teori 

Hur kan ett 
arbetspass vara 
upplagt? 

Undervisning planeras efter läromedel. Läraren presenterar innehållet och elever bearbetar sedan 
information i enskilt läromedel. Eventuell komplettering med sortering och klassificering kan 
göras med det beror på elevgruppen. 

 

 Läraren förmedlar innehållet och eleven bearbetar det enskilt, ingen likhet med hur van Hiele 
förespråkar geometriundervising. 

Van Hiele´s tankenivåer 

 Ingen likhet Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Ingen likhet Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

 Ingen likhet Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

   

Frågeställning Lärare 1 Jämförelse med van Hiele´s teori 

Vilka material 
tillämpas? Varför 
är just det/ de 
materialen bra till 
det här området? 

Konkret material, både 2D och 3D. Det hjälper eleverna att förstå samt att de kan klämma och 
känna på dem, vilket kan stötta eleverna. Det är vanligtvis eleverna själva som väljer bort det 
konkreta materialet. 
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 Konkret material förespåkars också av van Hiele.  
Van Hiele framhåller att elever väljer bort konkret material, vilket medför en likhet. 

Van Hiele´s tankenivåer 

 Ingen likhet Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Ingen likhet Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

 Ingen likhet Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

   

Frågeställning Lärare 1 Jämförelse med van Hiele´s teori 

På vilket sätt kan 
materialet stödja 
enskilda elevers 
geometriska 
kunskapsutvecklin
g?  Vad är det 
som gör att just 
det materialet kan 
stödja... 

Bättre med konkret material. Elever kan ges möjlighet att laborera och förstå grunderna men det 
är beroende på grupp. 
Samma undervisning genomför för alla elever bara att man är med tydlig med begrepp och 
liknande. 

 

 Konkret material förespråkas. Van Hiele´s tankenivåer 

 Ingen likhet Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Ingen likhet Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

 Ingen likhet Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

   

Frågeställning Lärare 1 Jämförelse med van Hiele´s teori 

Hur presenteras 
geometriska 
figurer och 
objekt? 

Konkret material tillämpas. Tar vanliga figurer först. (kvadrat, cirkel och triangel). 
Introduktion sker i mindre grupp om det går. 

 

 Van Hiele förespråkar att alla figurer och objekt som ska inkluderas i undervisningen ska beröras 
samtidigt. 

Van Hiele´s tankenivåer 

 Ingen likhet Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Ingen likhet Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

 Ingen likhet Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

   

Frågeställning Lärare 1 Jämförelse med van Hiele´s teori 

Vad är din roll 
som lärare i 
arbetsområdet? 

Förmedla information, ställa stödfrågor. 
Föra anteckningar om elevers kunskaper, och eventuella anpassningar för att varje enskild elev 
ska utvecklas. Observatör och lyssna på eventuella resonemang. 
Kan inte begära för mycket beroende på årskurs.   
Jag ska vara en förebild och göra undervisning intressant för varje elev. Vara noga med att 
förklara undervisnings syfte. 

 

 Förmedla information stämmer överens med van Hiele, dock förespråkar han att elever bör få 
bearbeta innehållet tillsammans för att kunna utvecklas vidare i det geometriska tänkande från 
konkret till abstrakt matematik.  
Agera förebild och observatör är likheter 

Van Hiele´s tankenivåer 

 Ingen likhet Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Ingen likhet Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 
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 Ingen likhet Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

 
 

Frågeställning Lärare 2 Jämförelse med van Hiele´s teori 

Hur introducerar 
du ett 
matematiskt 
område gällande 
geometri som 
behandlar former 
och figurer? 

Tillsammans i mindre grupp tittar vi på geometriska figurer som elever kan känna igen. Det 
görs i klassrummet, på skolgården och kan förekomma att paralleller till vägskyltar görs, 
eftersom elever vanligtvis är bekanta med dem i årskurs 2 

 

 Baseras på elevers tidigare kunskaper. Van Hiele´s tankenivåer 

 Likhet, eftersom figurer tittar på geometriska figurer. Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Ingen likhet Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

 Ingen likhet Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

 

Frågeställning Lärare 2 Jämförelse med van Hiele´s teori 

Ett arbetsområde 
gällande 
geometri, hur 
länge tänker du 
att det bör pågå? 

Geometri återkommer ett flertal gånger under åren. 
Tänker att det bör pågå mellan 1och en halv till två veckor. Det känns som det räcker eftersom 
det är ett område som återkommer. 
Det är läromedlet som bestämmer hur lång tid det tar. 
Tiden kan vara avgörande men för mycket kan inte läggas på ett område. 

 

 Van Hiele belyser att arbetet ska ta tid och baseras på elevers tidigare kunskaper.   Van Hiele´s tankenivåer 

 Ingen likhet Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Ingen likhet Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

 Ingen likhet Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

 

Frågeställning Lärare 2 Jämförelse med van Hiele´s teori 

Hur kan ett 
arbetspass vara 
upplagt? 

Läromedlet styr undervisningen och genomgång görs utifrån det som berörs i läromedlet. 
Elever arbetar sedan enskilt. 
Det kan vara förekommande att undervisning kompletteras med egenskaper eftersom 
läromedel inte alltid berör det. 

 

 Van hiele belyser social interaktion som en viktig del i elevers kunskapsutveckling. Lingen likhet Van Hiele´s tankenivåer 

 Ingen likhet Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Komplettering av eventuella egenskaper görs men det är inget statiskt.  Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

 Ingen likhet Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

   

Frågeställning Lärare 2 Jämförelse med van Hiele´s teori 
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Vilka material 
tillämpas? Varför 
är just det/ de 
materialen bra till 
det här området? 

Konkret material tillämpas för det kan underlätta elevers förståelse. Digitala verktyg kan 
användas för presentation av figurer för elever för att det ska förstå att det finns olika storlekar 
men att det ändå har samma namn. 

 

 Användning av konkret material är en likhet. Van Hiele´s tankenivåer 

 Ingen likhet Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Analys av figurer görs vilket är en likhet. Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

 Ingen likhet Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

   

Frågeställning Lärare 2 Jämförelse med van Hiele´s teori 

På vilket sätt kan 
materialet stödja 
enskilda elevers 
geometriska 
kunskapsutveckli
ng?  Vad är det 
som gör att just 
det materialet kan 
stödja... 

Konkret material kan bjuda in till olika arbetssätt. Elever kan exempelvis få klassificera och då 
är konkret material av fördel. Digitala verktyg är av fördel för att repetera innehåll på 
individnivå. 

 

 Varierande arbetssätt är en likhet.  Van Hiele´s tankenivåer 

 Ingen likhet Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Klassificering är en likhet Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

 Ingen likhet Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

   

Frågeställning Lärare 2 Jämförelse med van Hiele´s teori 

Hur presenteras 
geometriska 
figurer och 
objekt? 

Med hjälp av konkret material eller digitala verktyg. 
Kvadraten introduceras först för att elever vanligtvis känner igen den, dock kan benämning 
vara fel. 
Introduktion i mindre grupp om det går. 

 

 Konkret material förespråkas. Van Hiele belyser att alla figurer som inkluderas i lärnadet ska 
vara med från början, ingen likhet.  

Van Hiele´s tankenivåer 

 Ingen likhet Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Ingen likhet Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

 Ingen likhet Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

   

Frågeställning Lärare 2 Jämförelse med van Hiele´s teori 

Vad är din roll 
som lärare i 
arbetsområdet? 

Det är jag som ska förmedla information på varierande sätt för att varje elev ska känna 
motivation. Stötta elever i deras lärande och ställa stödfrågor. Göra noteringar om elevers 
kunskaper för kommande lektion och göra anpassningar vid behov. Ta fram material som kan 
tas med i undervisning. 
Sammanställa elevers resultat. 

 

 Förmedla information på varierande sätt. Stötta elever i deras lärande, stödfrågor är likheter. Van Hiele´s tankenivåer 
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 Ingen likhet Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Ingen likhet Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

 Ingen likhet Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

 
 

Frågeställning Lärare 3 Jämförelse med van Hiele´s teori 

Hur introducerar 
du ett 
matematiskt 
område gällande 
geometri som 
behandlar former 
och figurer? 

Föredrar att introducera ett nytt område i mindre grupp eftersom det kan underlätta för elever i 
deras kunskapsinlärning. 
Börjar med att titta på de figurer som elever känner igen ifrån vardagen och som finns runt om 
dem för att sedan benämna dem med korrekt begrepp. 

 

  Van Hiele´s tankenivåer 

 Likhet med att urskilja figurer i vardagen. Däremot ska inte begrepp benämnas direkt. Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Ingen likhet Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

 Ingen likhet Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

 

Frågeställning Lärare 3 Jämförelse med van Hiele´s teori 

Ett arbetsområde 
gällande 
geometri, hur 
länge tänker du 
att det bör pågå? 

Geometri berörs flera gånger per år och man berör det lite hela tiden. 
Det är läromedlet som bestämmer tiden men runt två veckor känns lagom för att inte eleverna 
ska tröttna också. 

 

 Van Hiele belyser att lärandet ska få ta tid. Van Hiele´s tankenivåer 

 Ingen likhet Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Ingen likhet Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

 Ingen likhet Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

 

Frågeställning Lärare 3 Jämförelse med van Hiele´s teori 

Hur kan ett 
arbetspass vara 
upplagt? 

Undervisning planeras utifrån läromedel som styr undervisningen. Genomgångar baseras på 
läromedlets struktur och innehållet berörs i den ordningen. Elever arbetar sedan enskilt. 

 

 Undervisning ska baseras på elevers tidigare erfarenheter och elever bör delta i sociala övningar 
för att kunna bearbeta och utveckla förståelse för geometri.  

Van Hiele´s tankenivåer 

 Ingen likhet Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Ingen likhet Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

 Ingen likhet Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

   

Frågeställning Lärare 3 Jämförelse med van Hiele´s teori 
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Vilka material 
tillämpas? Varför 
är just det/ de 
materialen bra till 
det här området? 

Jag brukar använda mig av konkret material, vanligtvis mindre träfigurer. Det är bra för att 
elever kan känna på dem om de vill och det kan vara lättare att förstå när det är något nytt. Det 
kan vara förekommande att digitala verktyg tillämpas. 

 

 Konkret material är en likhet. Van Hiele´s tankenivåer 

 Elever ges möjlighet att känna på figurer, vilket kan medför att innehållet är lättare att förstå. Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Ingen likhet Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

 Ingen likhet Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

   

Frågeställning Lärare 3 Jämförelse med van Hiele´s teori 

På vilket sätt kan 
materialet stödja 
enskilda elevers 
geometriska 
kunskapsutveckli
ng?  Vad är det 
som gör att just 
det materialet kan 
stödja... 

Konkret material kan vara tryggt för elever att använda sig av eftersom det blir som ett stöd. 
Begrepp kan befästas med figurens utseende. 
Digitala verktyg kan vara problematiskt. Uppkoppling fungerar inte alltid. 

 

 Konkret material är en trygghet i elevers lärande, kan fungera som stöd, vilket är en likhet. Van Hiele´s tankenivåer 

 Ingen likhet Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Ingen likhet Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

 Ingen likhet Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

   

Frågeställning Lärare 3 Jämförelse med van Hiele´s teori 

Hur presenteras 
geometriska 
figurer och 
objekt? 

Konkret material används för att elever ska kunna se hur de ser ut i verkligheten och inte bara 
på bild. Jag väljer att presentera kvadraten först, många elever vet vad det är sedan tidigare. Sen 
presenteras cirkel och triangel och rektangel. 
Introduktion i mindre grupp är av fördel 

 

 Konkret material är en likhet. Van Hiele förespråkar att alla figurer och objekt som ska vara 
med i arbetsområdet ska vara med från början.  

Van Hiele´s tankenivåer 

 Ingen likhet Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Ingen likhet Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

 Ingen likhet Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

   

Frågeställning Lärare 3 Jämförelse med van Hiele´s teori 

Vad är din roll 
som lärare i 
arbetsområdet? 

Ta fram material och förmedla information till elever genom olika arbetssätt. Olika arbetssätt 
förändras med åren. Stötta elever i deras kunskapsutveckling och ställa stödfrågor som hjälper 
elever i deras lärande. Anteckningar görs för att kunna anpassa undervisning efter elevers 
kunskapsnivå. 
Förklara varför man lär just om geometri. Sammanställa elevers resultat till kommande arbete 
inom geometri. 
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 Ta fram material och förmedla information genom olika arbetssätt är en likhet. Stötta elever 
och anpassa undervisningen efter elevers kunskapsnivå är en likhet.  

Van Hiele´s tankenivåer 

 Ingen likhet Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Ingen likhet Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

 Ingen likhet Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

 
 

Frågeställning Lärare 4 Jämförelse med van Hiele´s teori 

Hur introducerar 
du ett 
matematiskt 
område gällande 
geometri som 
behandlar former 
och figurer? 

Ett nytt matematiskt område presenteras vanligtvis i mindre grupp eftersom läraren kan tydligt 
se att alla följer med i det som görs från början. 
Börjar med att titta på elevnära figurer och arbete baseras sedan på det. 
Elever känner vanligtvis igen många figurer, kvadraten är nog vanligast, att prata om den först 
känns därför relevant. 

 

  Van Hiele´s tankenivåer 

 Börjar titta på elevnära figurer och gör igenkänning men inte så grundligt som van Hiele 
förespråkar på den här tankenivån.  

Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Ingen likhet Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

 Ingen likhet Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

 

Frågeställning Lärare 4 Jämförelse med van Hiele´s teori 

Ett arbetsområde 
gällande 
geometri, hur 
länge tänker du 
att det bör pågå? 

Man kan alltid arbeta med geometri det känns som det återkommer flera gånger per år och 
elever gillar det. Repetition är alltid bra. Jag hade valt att undervisa om det i två veckors tid tror 
jag det beror lite på matematikboken. 

 

 Van Hiele förespråkar att det ska ta tid, ingen likhet. Van Hiele´s tankenivåer 

 Ingen likhet Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Ingen likhet Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

 Ingen likhet Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

 

Frågeställning Lärare 4 Jämförelse med van Hiele´s teori 

Hur kan ett 
arbetspass vara 
upplagt? 

Undervisning genomföras utifrån läromedel och presentation görs utifrån det. Innehållet 
behandlas förhoppningsvis i mindre grupp och elever arbetar sedan med sidor i sitt eget 
läromedel. Eventuella utmaningar och repetitioner kan göras av elever genom digitala verktyg. 

 

 Undervisning ska baseras på elevers tidigare erfarenheter och elever bör delta i sociala övningar 
för att kunna bearbeta och utveckla förståelse för geometri.  

Van Hiele´s tankenivåer 

 Ingen likhet Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Ingen likhet Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

 Ingen likhet Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 
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Frågeställning Lärare 4 Jämförelse med van Hiele´s teori 

Vilka material 
tillämpas? Varför 
är just det/ de 
materialen bra till 
det här området? 

Konkret material och digitala verktyg. 
Konkret material är bra för att elever kan känna på figurerna och det kan vara lättare att ta in 
innehållet. Digitala verktyg är bra för att undervisning kan individanpassas både utmaning och 
repetition. 

 

 Konkret material förespråkas av van Hiele.  Van Hiele´s tankenivåer 

 Ingen likhet Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Ingen likhet Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

 Ingen likhet Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

   

Frågeställning Lärare 4 Jämförelse med van Hiele´s teori 

På vilket sätt kan 
materialet stödja 
enskilda elevers 
geometriska 
kunskapsutveckli
ng?  Vad är det 
som gör att just 
det materialet kan 
stödja... 

Konkret material är ett bra stöd för elever i deras inlärning. De kan komma ihåg information 
med figur. 
Digitala verktyg är stöttande eftersom elever kan utmanas utifrån sin egen kunskapsnivå samt 
att uppgifter vanligt vis är begrepp i relation till bild (figur, objekt).   

 

 Konkret material som stöd i elevers inlärning förespråkas av van Hiele.  Van Hiele´s tankenivåer 

 Ingen likhet Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Ingen likhet Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

 Ingen likhet Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

   

Frågeställning Lärare 4 Jämförelse med van Hiele´s teori 

Hur presenteras 
geometriska 
figurer och 
objekt? 

Konkret material används för att elever ska få en uppfattning om figurerna. Ordning på 
presentation. 
Kvadraten, rektangel, cirkel och triangel. 
Introduktion i mindre grupp. 

 

 Konkret material. Alla figurer bör presenteras samtidigt enligt van Hiele.  Van Hiele´s tankenivåer 

 Ingen likhet Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Ingen likhet Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

 Ingen likhet Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

   

Frågeställning Lärare 4 Jämförelse med van Hiele´s teori 

Vad är din roll 
som lärare i 
arbetsområdet? 

Vara en förebild. Förmedla information till elever genom olika arbetssätt. Material ska tas fram 
som stöd i undervisning och för elevers kunskapsutveckling. Ställa stödfrågor som kan vara 
gynnande för elevers kunskapsutveckling. Göra anteckningar om elevers kunskapsutveckling 
för att varje elev ska kunna utmanas från sin egen kunskapsnivå. Sammanställa resultat efter 
genomfört arbetsområde för kommande lektioner. 

 

 Förebild, förmedla information genom olika arbetssätt. Ta fram material, ställa stödfrågor är 
likheter med van Hiele´s teori. 

Van Hiele´s tankenivåer 
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 Ingen likhet Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Ingen likhet Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

 Ingen likhet Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

 
 

Frågeställning Lärare 5 Jämförelse med van Hiele´s teori 

Hur introducerar 
du ett 
matematiskt 
område gällande 
geometri som 
behandlar former 
och figurer? 

Om det är möjligt presenteras gärna geometriska figurer och objekt i mindre elevgrupper. 
Tittar på figurer som finns runt om elever. Det kan vara i klassrummet, ute eller på bilder. 
Elevers förkunskaper kan synliggöras och arbete planeras sedan upp efter det. 
Benämningar på figurer och objekt görs direkt vid samtal och presentation av dem. 

 

 Utgångspunkt i elevers tidigare kunskaper. Van Hiele´s tankenivåer 

 Tittar på figurer som är elevnära, dock benämns figurer och objekt vilket van Hiele inte 
förespråkar.  

Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Ingen likhet Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

 Ingen likhet Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

 

Frågeställning Lärare 5 Jämförelse med van Hiele´s teori 

Ett arbetsområde 
gällande 
geometri, hur 
länge tänker du 
att det bör pågå? 

Jag tänker mig att det tar ungefär en och en halv vecka till 2 eftersom innehållet är 
återkommande under året. 
Tiden betyder mycket och det känns som den aldrig räcker till. Jag tycker det är relevant och 
eleverna tröttnar förhoppningsvis inte på innehållet heller. 

 

 Van Hiele belyser att arbetet ska få ta tid.  Van Hiele´s tankenivåer 

 Ingen likhet Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Ingen likhet Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

 Ingen likhet Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

 

Frågeställning Lärare 5 Jämförelse med van Hiele´s teori 

Hur kan ett 
arbetspass vara 
upplagt? 

Läromedel styr undervisningen och undervisning baseras därför efter det. Genomgång göra 
vanligt vis i mindre grupper om det går och innehåll i läromedel tas upp. Eleverna bearbetar 
sedan innehållet på egen hand i eget läromedel. 

 

 Undervisning ska baseras på elevers tidigare erfarenheter och elever bör delta i sociala övningar 
för att kunna bearbeta och utveckla förståelse för geometri.  

Van Hiele´s tankenivåer 

 Ingen likhet Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Ingen likhet Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

 Ingen likhet Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet  Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

   

Frågeställning Lärare 5 Jämförelse med van Hiele´s teori 
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Vilka material 
tillämpas? Varför 
är just det/ de 
materialen bra till 
det här området? 

Konkret material i form av utklippta och laminerade figurer. 
Jag tycker det är bra eftersom figurerna kan göras stora så att eleverna ser dem tydligt och det 
kan vara bra att elever kan ta i dem för att förstå vad det handlar om. 

 

 Konkret material är en likhet. Kan hjälpa elever i deras utveckling. Van Hiele´s tankenivåer 

 Ingen likhet Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Ingen likhet Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

 Ingen likhet Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

   

Frågeställning Lärare 5 Jämförelse med van Hiele´s teori 

På vilket sätt kan 
materialet stödja 
enskilda elevers 
geometriska 
kunskapsutveckli
ng?  Vad är det 
som gör att just 
det materialet kan 
stödja... 

Konkret material är bra eftersom elever kan klassificera och sortera figurer om det fungerar. 
Det kan ta på figurerna och det kan underlätta förståelsen samt att information kan relateras till 
figuren. 
Digitala verktyg kan vara bra men det är inget jag föredrar i första hand. 

 

 Konkret material är en likhet. Van Hiele´s tankenivåer 

 Ingen likhet  

 Ingen likhet Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Sortera och klassificera, dock görs det inte alltid.  Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

 Ingen likhet Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

   

Frågeställning Lärare 5 Jämförelse med van Hiele´s teori 

Hur presenteras 
geometriska 
figurer och 
objekt? 

Konkret material i form av laminerade figurer. 
Introduktion i mindre grupp är av fördel om det går. 

 

 Konkret material är en likhet.  Van Hiele´s tankenivåer 

 Ingen likhet Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Ingen likhet Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

 Ingen likhet Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

   

Frågeställning Lärare 5 Jämförelse med van Hiele´s teori 

Vad är din roll 
som lärare i 
arbetsområdet? 

Agera som en förebild och förmedla information på varierande sätt för att elever ska känna 
lust till att lära. Ta fram material och anpassa undervisning efter elever. Ställa stödfrågor och 
göra noteringar om elevers kunskaper för kommande lektioner. Göra anpassningar om det 
behövs och vara noga med att förklara undervisningen syfte. 
Vara observatör och lyssna på resonemang. Sammanställa elevers resultat för kommande 
undervisning i geometri. 

 

 Förebild, förmedla information genom olika arbetssätt, ta fram material, anpassa undervisning, 
ställa stödfrågor, observatör är likheter med van Hiele´s teori. 

Van Hiele´s tankenivåer 
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 Ingen likhet Tankenivå 1, Igenkänning (Visualizing) 

 Ingen likhet Tankenivå 2, Analys (Analyzing) 

 Ingen likhet Tankenivå 3, Abstraktion (Abstraction) 

 Ingen likhet Tankenivå 4, Deduktion (Deduction) 

 Ingen likhet Tankenivå 5, Stringens (Rigor) 

 


