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Abstract 

The purpose of this study is to observe which method that is used when it comes to teaching 

geometry. The study aims to take a closer look at four different ways of teaching: illustrations, 

using practical objects, brainstorming and verbal communication. The method used to get the 

results is observation. 

With the result, we can deduce primarily that the educators make use of the four didactic 

methods to varying degrees. There are similarities between most of the teachers but also dif-

ferences between them. What we can learn from the study is that communication between 

teacher and student is aimed at ultimate weight and especially the verbal communication. The 

pattern found is that all the educators are using verbal communication as their primary tool 

when teaching math. 
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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken typ av metod verksamma lärare använder sig 

utav när de undervisar inom geometri. Studien har avsikten att granska fyra utvalda didaktiska 

tillvägagångssätt: kommunikation, användning av praktiska föremål, illustrering och 

brainstorming. Det som ligger till grund för resultatet är observationer av tre verksamma lä-

rare. 

I resultatet kan vi utläsa främst att lärarna använder sig av de fyra didaktiska metoderna olika 

mycket. Det finns likheter mellan de flesta av lärarna men också skillnader. Det vi kan lära 

oss av studien är att kommunikation mellan lärare och elev är av yttersta vikt och speciellt den 

verbala kommunikationen. Det mönster som uppstod var att alla tre lärarna använde sig av 

verbal kommunikation som sitt främsta redskap. 

 

Nyckelord 

Geometri, varierad undervisning, didaktiska metoder, van Hieles lärandefaser. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Under min VFU som har pågått i utbildningen har jag alltid haft ett speciellt intresse av att un-

dervisa eleverna i matematik. Jag har även varit intresserad av alternativa undervisningsme-

toder som bryter från det normala i undervisningen, t.ex. katederundervisning. Där av gjorde 

jag ett par försök under de två praktikperioderna där jag testade på geometri både utomhus 

och inomhus. Detta med både lyckade och mindre lyckade resultat.  

Det jag distinkt lade märke till under själva undervisningen var att det kändes som att eleverna 

var väldigt engagerade i sin uppgift när de väl fick jobba med kroppen eller med tillbehör som 

till exempel klossar, geometriska objekt, tre dimensionella figurer. Det märktes att dialogen 

mellan eleverna i grupperna, var mer ämnesinriktad och ämnesengagerad i denna form av 

undervisning.  

Löwing och Kilborn (2008) beskriver matematiken som ett beting som innehåller en mängd 

begrepp och modeller som är viktiga att lära sig. De talar om att dessa modeller och begrepp 

är nödvändiga för att kunna lösa problem på olika nivåer och att skolans uppgift är att ge ele-

verna undervisning som gynnar lärandet av dessa begrepp och modeller. De påpekar också att 

detta sker stegvis med en utgångspunkt i elevernas vardag för att sedan skifta mot det mer ab-

strakta. Detta är något som jag själv har tänkt på en hel del och att det känns viktigt för mig 

när det kommer till lektionsplanering att det finns en bra genomgående progression.  

Det som skolverket har att säga i läroplanen för den svenska skolan anges att undervisningen 

som utförs inom skolans ramar skall vara på en nivå som är nära elevernas vardag. I läropla-

nen står det att ”Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna 

tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av 

matematikens uttrycksformer” (Skolverket, 2011, s. 62). Det man kan fundera på är om man 

kan ta geometriundervisningen bort får läromedlet och involvera andra didaktiska arbetssätt i 

sin undervisning för att lära eleverna geometri. Det är även värt att notera att man borde 

kunna ta geometriundervisningen till den sociala arenan som eleverna befinner sig i inom sko-

lan där geometriundervisningen kan bli en del av samtalet som eleverna för mellan varandra 

(Skolverket, 2010).  Därför kommer jag i detta arbete ta upp olika sätt att variera undervis-

ningen på. I litteraturdelen kommer det att tas upp vad skolans styrdokument säger, sedan vad 

aktuell forskning säger inom ämnesområdet jag har valt att studera. Vi kommer att börja med 
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varierat lärande för att sedan gå snävare in på varierad undervisning, som slutligen kommer 

att leda till detta arbetes huvudområde, vilket är geometri och geometriskt lärande genom 

undervisning med hjälp av van Hieles modell över lärande inom geometri.  
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2 Forskningsöversikt 

2.1 Styrdokumenten 

Läroplanen är det styrdokument som innefattar skolans hela uppdrag. I läroplanen skriver 

skolverket (2011) om övergripande mål när det kommer till undervisningen som sker i skolan. 

De poängterar att läraren ska knyta an till elevers vardag och göra undervisningen elevnära. 

Detta menas att när det kommer till verklighetsanknytning säger läroplanen att man måste ge 

eleverna en undervisning, som är förankrad i deras egen vardag där utgångspunkten ska vara 

de själva. Vidare poängterar läroplanen att man kan ta vara på situationer som kan uppstå i de-

ras vardag vid skapandet av uppgifter i undervisningen, men även låta dem utgå från sin egen 

vardag vid formulering av frågor eller svar. Den undervisning som sker i skolan ska arbeta 

mot målet att elever ska kunna lösa problem och sätta olika idéer i handling på ett kreativt sätt 

(Skolverket, 2011).  

 

Kursplanerna är en del av läroplanen och de innehåller mål och kunskaper som elever ska 

uppnå inom varje enskilt ämne. I kursplanen för matematik skriver man att inom matematik-

undervisningen skall elever kunna när de har gått ut årskurs sex: ”formulera och lösa problem 

med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder” (Skolverket, 2011, s. 63). 

Detta genom att de får möjlighet att visa kunskap i en undervisning som är varierad. Vidare 

anses det att elever ska ha möjlighet att under sin skolgång kunna utveckla en förmåga att ar-

beta och följa matematiska resonemang, att de får träna sig på att diskutera och argumentera 

för de strategier och metoder som de har valt att använda sig av (Skolverket, 2011). Man vill 

ta avstånd från enbart undervisning i läromedel och yttre stimulering. Man vill att eleverna 

ska arbeta med samtal och experimentering. Detta sammanfattas i att man använder sig av 

olika former av problemlösning; i läromedlen, i diskussion, i form av grupparbete eller under-

visning i helklass (Imsen, 2006).  

 

Avsnittet i kursplanen för matematik som behandlar geometri, står det att eleverna ska ha ar-

betat med grundläggande geometriska objekt som till exempel cirklar, pyramider och koner. 

De ska kunna redogöra för vilka kriterier och egenskaper som respektive objekt har och hur 

de hänger ihop med varandra. De ska arbeta med geometriska objekts konstruktioner och hur 



  

4 
 

dessa kan användas i vardagen. De ska ha arbetat med area och omkrets av geometriska figu-

rer och kunna förstå hur man beräknar detta (Skolverket, 2011). Eftersom de övergripande 

målen i läroplanen är att undervisningen ska vara varierad och kopplad till elevers vardag, 

därför gäller även detta undervisningen i geometri. Vilket ger anspråk på att ha en varierad 

undervisning och att eleverna ska få arbeta på olika sätt inom det geometriska området. 

 

2.2 Matematikundervisning 

Enligt Skolverket (2012) har resultaten i matematikundervisningen sjunkit sedan 1990-talet. 

Detta är något som ansågs vara alarmerande och en insats behövde göras. Ett citat taget ur 

skolverkets rapport pekar på den riktning de vill att matematikundervisningen ska ta:  

Vi tar avstånd från den växande trenden av enskild räkning i svensk skola; allt talar för att denna 

trend är skadlig. För att de lärande ska få lust för och vilja till att lära sig meningsfull matematik 

krävs att lärarens kompetens och tiden för matematikundervisning utnyttjas bättre. Diskussioner 

och samtal i och om matematik ska vara en naturlig del av matematikundervisningen. Läraren 

måste i större utsträckning ges möjligheter till och också själv sträva mot att aktivt leda och variera 

verksamheten i klassrummet. (Skolverket, 2012, s. 15) 

 

Vidare vill skolverket poängtera att matematiken i skolan behöver lyftas ifrån katedern och 

bänken till en mer laborativ och praktiskt approach. På grund av detta införde Skolverket en 

satsning på matematikundervisningen där skolor som ville, fick söka anslag om utökade resur-

ser för sin matematikundervisning. I ansökningarna såg man en generell tanke att de flesta 

skolorna vill bort från den läromedelsstyrda undervisningen och önskade sig ett mer laborativt 

material som till exempel IKT, learning study, praktiskt material. Tanken med detta var att 

bygga matematikverkstäder där eleverna experimenterar med matematiken snarare än att sitta 

med sitt läromedel och arbeta enskilt (Skolverket, 2012). 

I rapporten om matematiksatsningen beskriver de olika ämnesspecifika projekt där ett av pro-

jekten som utfördes på en skola i Stockholm var om geometri för elever i årskurs 6-7. Där 

man valde att fokusera på att försöka höja elevers kunskapsnivå inom geometrin. Syftet var att 

utveckla undervisningen i riktning mot att det skulle kunna ge goda lärarande diskussioner. 

Man ville främst öka elevers förståelse för kopplingen mellan volymskala, areaskala och 

längdskala, öka förståelse för begreppet pi (π), area och omkrets i cirklar och att synliggöra 

geometrin med hjälp av verklighetskopplat material och IKT. Vid projektets slut drogs slutsat-

sen att främst diskussioner med elever kring de olika fenomenen höjde undervisningens nivå 

och gjorde den mer berikande (Skolverket, 2012). Detta är av relevans därför att kursplanen 
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inom matematik menar att diskussioner har en central plats inom matematikundervisningen. 

Eleverna ska kunna diskutera och argumentera för sina egna och andras matematiska resone-

mang. 

 

Som nämndes ovan om matematiksatsningen som pågår, ökar kravet på undervisningen i sko-

lan och kraven på att lärarna ska bistå med en mångsidig undervisning, samt att läroplanen 

hävdar att eleverna ska får möjlighet att arbeta med matematik med olika didaktiska moment. 

Nedan kommer det att redogöras för vad kreativitet är och varierat lärande och hur de hänger 

ihop. 

 

2.3 Varierat lärande och undervisning 

När det kommer till lärande och variation talas det ofta om kreativitet. Mehdi, Narges och 

Shahrnaz (2012) skriver att kreativitet inom matematik är svår att fastställa. De poängterar att 

det beror helt på en rad olika faktorer som påverkar hur kreativitet uppstår eller inte. Några av 

dem är till exempel; lärarens insatser, val av material och studiemiljö. De skriver att dessa 

faktorer är bidragande till att kreativitet uppstår, dock vill de poängtera att läraren är den cen-

trala faktorn som påverkar eleverna. Detta är något som van Hiele (2004) poängterar i sin rap-

port där han skriver att läraren har en central roll i elevers lärande i geometri. Därför är lära-

ren den som ansvarar för att ge eleverna utrymme för att uttrycka sig kreativt genom att bidra 

med en varierad undervisning. Läroplanen poängterar att läraren ska kunna ge utrymme för 

elevens förmåga att själv kunna skapa och använda sig av olika uttrycksmedel samt att läraren 

ska stimulera, stödja och handleda elever (Skolverket, 2011).  

Frågan som kan ställas är, vad är det egentligen som ordet kreativitet innefattar? Enligt nat-

ionalencyklopedin kan ordet kreativitet sammanfattas i, att det är en förmåga till nyskapande 

och som frigörelse från etablerade perspektiv (Nationalencyklopedin, 2006). Om man kopplar 

detta till undervisningen i skolan, kan man då tänka sig att kreativ undervisning är varierad 

undervisning som konstant skiftar och varieras för att hålla elevernas intresse vid liv.  

Brynolf, Carlström, Svensson och Wersäll (2009) skriver om olika typer av kunskap, dels den 

kunskap som lärare förmedlar, dels praktisk kunskap som kan appliceras i undervisningen. De 

framför att dialogen, den praktiska och visuella delen, spelar en central roll i undervisningen 

för att påverka lärandet. Denna syn på undervisning beskriver vikten av variation med olika 

former av lärande för att kunna stimulera elevernas sinnen på olika sätt. Detta poängteras i en 
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annan studie där de har studerat matematisk förmåga och matematisk kreativitet och dess re-

lation med varandra. Summan av studien pekar på att om man förstärker elevers matematiska 

kreativitet, kommer även deras matematiska förmåga att förbättras (Kattou, Kontoyianni, 

Pitta-Panzi, & Christou, 2013).  

När det kommer till undervisningen och klassrummet är det som påpekats, att variation är vik-

tigt för att nå fram till eleverna. Man kan ta den praktiska delen i Massarwe, Verner och 

Bshouty (2011) studie, där de experimenterade med religiösa ornament för att få en bättre för-

ståelse för geometrin. Man kan även plocka in leken i undervisningen, eftersom elever ofta 

inte kan urskilja lek från lärande under de tidigare åren i grundskolan. I leken utforskar eleven 

världen, tar in intryck och bearbetar dem, samt kommunicerar med andra om sina erfaren-

heter. De upptäcker även sina intressen och förmågor. Det gör att de utvecklas motoriskt och 

intellektuellt inom lekens gränser (Björklid, 2005). En viktig relation mellan elevers lek och 

geometriundervisning kan då resultera i experimentering med figurer, konversationer om geo-

metrin mellan eleverna och få eleverna engagerade i en mer varierad undervisning. 

Brousseau och Gibel (2005) skriver i sin studie att, den främsta hjälpen hos eleverna som de 

observerade, kom från läraren, där läraren använde sig av verbala resonemang för att hjälpa 

eleverna att få klarhet i sina egna resonemang, genom att fylla i de luckor som de saknade. 

Som nämns i läroplanen att undervisningen ska innehålla olika typer av moment som för lä-

randet framåt (Skolverket, 2011). Det kan ske genom att experimentera med verkliga objekt 

och föremål, föra resonemang med eleven, eller med hjälp av visuella objekt som stöd. Stacey 

(2008) skriver att den mängd matematik som elever lär sig inom grundskolan är väldigt bred, 

och att man som lärare måste ha en bred repertoar för matematikundervisning. Detta är något 

som Brousseau och Gibel (2005) poängterar, när de skriver att den didaktiska funktionen som 

fungerar bäst, är den som får eleverna att bli intresserad och för undervisningen framåt. 

Nedan kommer det att nämnas fyra didaktiska metoder. Dessa didaktiska metoder är de som 

har varit centrala i den forskning som har arbetats fram i studien. Det finns andra typer av me-

toder att applicera, men de är inte relevanta för studien. De metoder som presenteras nedan är 

de fyra som överensstämmer med läroplanens och kursplanens krav på att undervisningen ska 

vara mångsidig och varierad inom geometriområdet (Skolverket, 2011). 
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2.3.1 Verbala resonemang/diskussioner 

Brousseau och Gibel (2005) gjorde en undersökning i årkurs 5-6 där de observerade hur ele-

verna resonerar fram ett svar när de stöter på olika aritmetiska problem. De delade upp detta i 

tre olika nivåer av resonemang där första nivån är ofullständigt resonemang, som faller bort 

från ämnet och kan inte tillgodoräknas för att föra diskussionen framåt. När en elev för ett 

ofullständigt resonemang som inte är komplett, då kategoriserades det i nivå två vilket kallas 

för ofullständighet, där resonemanget har vissa luckor för att bli komplett. Dessa luckor kan 

fyllas i med hjälp av, oftast läraren, eller av andra elever och det är oftast denna typ av resone-

mang som förekommer i tillfällen när man för en didaktisk dialog. Nivå tre är kompletterat 

resonemang, vilket har betydelsen att det hör till situationen, däremot behöver inte svaret vara 

korrekt och det kan användas som bekräftelsesökande (Brousseau & Gibel, 2005). Vidare vill 

författarna poängtera att det uppstår resonemang via kommunikation i situationer som förhål-

ler sig på nivå två och det är upp till läraren att ta till didaktiska egenskaper, som t.ex. att föra 

en dialog med eleven, för att kunna fylla i luckorna som saknas, och för att kunna få eleven att 

fullfölja sitt resonemang och komma fram till en slutsats som stämmer överens med uppgif-

ten.  

2.3.2 Bildspråk/Illustrering 

I en intervjustudie undersöktes matematikens kreativa karaktärsdrag utifrån Gestalts modell 

om kreativt lärande, med komplettering för bildspråk och andra aspekter som modellen sak-

nade. I resultatet av studien skrivs det om något som kallas för imagery eller bildspråk, vilket 

menas att man använder sig av bilder eller illustrationer för att kunna förstå och se olika för-

hållanden mellan former och figurer. Detta användes främst när de som blev intervjuade hade 

fastnat i sin problemlösning. När frågan ställts till deltagarna förklarar de flesta att de använ-

der någon form av visuella hjälpmedel, som målningar med mera, för att förstärka förståelsen 

i sina arbeten eller för att ta sig vidare i sin problemlösning (Sriraman, 2004).  

2.3.3 Praktiskt utövning 

I en studie i Mellanöstern använde man sig av religiösa ornament för att verklighetsgöra geo-

metriska figurer och symboler. Studien fördes på en högre nivå än vad detta arbete är riktad 

till. Dock kan ändå likhet hittas i att de använde ornament eller föremål för att verklighetsgöra 

geometrin, samt att ornamenten var hämtade från deras kultur och att de hade kulturell bety-

delse. En koppling kan göras till dagens verklighetsbaserade undervisning, eftersom ornamen-

ten hade just en sådan betydelse i deras vardag. När deras undersökning avslutades kunde de 
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se att de som deltog i studien, fick en förhöjd uppmärksamhet för ornamentens geometriska 

värde, både i undersökningen och i vardagen (Massarwe, Verner, & Bshouty, 2011). 

2.3.4 Brainstorming 

I en studie som handlade om olika kreativa tillvägagångsätt, framkom ett som benämndes 

brainstorming. Det är en pragmatisk approach till hur man ska lösa ett matematiskt problem. I 

brainstorming samlar eleverna idéer och tankar runt problemet samt olika former av lösning, 

utan att det blir bedömt som rätt eller fel. Man gissar sig fram till olika typ av svar. När det 

kommer till att utveckla kreativitet är det ett bra verktyg att använda sig av, för att få eleverna 

att tänka utanför ramarna och byta tankebana (Sriraman, 2004). 

 

2.4 Lärande i geometri 

För att kunna undervisa eleverna på ett varierat sätt i geometri, måste vi bygga en förförstå-

else om lärande av geometri och elevernas tankeprocess som uppstår, samt hur man kan ar-

beta med detta. van Hiele (2004) arbetade fram en kartläggning över processen som pågår hos 

eleven vid lärande av geometri. Nedan kommer modellen att presenteras och dess egenskaper, 

samt de lärandefaser som ligger till grund för arbetes kommande metod. 

2.5 van Hiele modellen 

Själva modellen kan beskrivas som en process som sker i olika nivåer och dessa nivåer har en 

numerisk ordning noll till fyra, där nivå noll är den första nivån även kallad basnivån, inom 

geometriskt lärande. Fokus i basnivån ligger på elevers tänkande om individuella former. De 

lär sig att kategorisera dem genom att bedöma dess helhetsintryck. T.ex. solen är rund som en 

cirkel, och de nämner ordet cirkel, men utan vidare beskrivning om varför det är en cirkel. 

Om formen avviker från standardmönstret avfärdar ofta barnet figuren. De baserar sina anta-

ganden ofta på ett enskilt exempel, som att en dörr är fyrkantig eller en cirkel är rund som so-

len (van Hiele, 2004). När eleven har avancerat från basnivån kommer den till nivå ett i mo-

dellen, som beskriver att eleven har samlat tillräckligt med information för börja göra en ana-

lys och kunna kategorisera figurerna. De kan induktivt genom experimenterande komma fram 

till vad som är avgörande för att figuren är till exempel en fyrkant eller liknande, genom att 

mäta och utforska figuren (van Hiele, 2004).  
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Nästa nivå är nivå två, som beskrivs som informell deduktion, där eleven vet de kriterier som 

krävs för respektive figur. De lär se även att se relationer mellan de olika figurerna. Eleven 

har även utvecklat en förståelse för nödvändiga och tillräckliga förhållanden, för att konkret 

kunna definiera figurerna. Dock kan eleven ännu inte följa komplexa resonemang, och de kan 

inte skapa en figur från sammanhang som för dem är okända (van Hiele, 2004). I nivå tre har 

eleven nått till deduktionen, där det huvudsakliga är att eleven nu kan skapa bevis som styrker 

resonemang och inte bara memorera dem utifrån givna exempel. Eleven har även förmågan 

att känna igen figurer utifrån specifika förhållanden (van Hiele, 2004). Elever som uppnått 

den sista nivån, nivå fyra, ser geometrin i det abstrakta och kunskapen. Dock är det nivå noll 

till nivå tre som man främst arbetar med eleverna (van Hiele, 2004). 

 

2.6 Modellens generella egenskaper 

Crowley (1987) beskriver de generella egenskaperna hos modellens struktur och faser. De ge-

nerella egenskaperna för van Hiele modellen summeras i fem olika delar. Den består av att 

varje nivå av modellen är av fast sekvens, vilket menas att modellen går i ordning från nivå 

noll till nivå fyra. Man kan inte gå från nivå ett direkt till nivå fyra utan att ha tagit sig förbi 

nivå två och tre först. För att en elev skall fungera på sin befintliga nivå måste han eller hon 

ha bemästrat tidigare nivåers kriterier.  

Den andra egenskapen är progression. Det menas att läraren använder didaktiska metoder och 

språk som är lämpliga för den nivån som undervisningen ligger på, och för att eleverna ska 

kunna ta sig vidare från sin befintliga nivå till nästa. Däremot kan undervisning likväl reduce-

ras till en lägre nivå än vad den är tänkt från början, om inte metoder och instruktioner är håll-

bara (Crowley, 1987).  

Nästa egenskap är implicit och explicit. Här kan läraren praktiskt presentera en triangel för 

eleven. På nivå noll ser eleven att det är en trehörning, men för eleven är triangelns kriterier 

och egenskaper implicita tills eleven når nivå ett och har börjat experimentera med den. När 

eleven nått nivå ett är förståelsen på nivå noll explicit. Det kan sammanfattas i att kunskapen 

från tidigare nivåer har blivit införstådd och inte längre är ny (Fuys, Geddes, & Tischler, 

1988).  
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Den fjärde egenskapen beskrivs som språklighet. Där varje enskild nivå har egna språkliga 

symboler och system för att koppla samman dess symboler. Detta i koppling med progress-

ionen, är att en grupp symboler som är korrekt på en nivå, kan sedan modifieras på nästkom-

mande nivå, till exempel en fyrhörning kan vara både en rektangel eller en kvadrat. Detta är 

dock inte begripligt för eleven förrän på nivå två (Crowley, 1987). 

Den sista egenskapen som modellen innehåller är mismatch, vilket menas att läraren placerar 

sina instruktioner, metoder, språk och material över elevens nivå av förstående. Effekten av 

detta blir att elevens förståelse inte räcker till och därmed går det inte att progressera vidare 

mot nästkommande nivå (Crowley, 1987). Detta beskriver även Magne (1998), att kravet på 

lärarens kunskap är ytterst viktig. Ofta är öververbalisering ett vanligt fall inom skolundervis-

ningen där läraren talar över elevernas kunskapsnivå och då blir målet med undervisningen 

svårt att tyda för eleverna. Därför är det viktigt för läraren att lägga undervisningens språk på 

en nivå som är begriplig för eleverna. 

 

2.7 De fem lärande faserna 

Enligt van Hiele (2004) finns det fem olika faser i lärandeprocessen för att uppnå till nästa 

nivå i modellen. Dessa lärandefaser är centrala för elever när de ska lära sig ett nytt geomet-

riskt objekt eller utveckla sitt geometriska lärande. Nedan kommer de fem lärandefaserna pre-

senteras i ordning. 

2.7.1 Fas 1 Information 

Den första fasen kallas för information. I denna fas samtalar läraren ofta med eleverna och lå-

ter dem ställa frågor samt observerar det som ska göras på nivån, till exempel i nivå två. Lära-

ren kan ställa frågor, till exempel: Vad heter figurerna? Vad liknar de? Är de lika? etc. Denna 

fas är viktig, då läraren kan se elevernas förförståelse för det som ska studeras, samt att ele-

verna kan se i vilken riktning undervisningen går (van Hiele, 2004). 

2.7.2 Fas 2 Direkt orientering 

Denna fas benämns som direkt orientering, här utforskar eleverna området med hjälp av 

material som läraren har valt ut, vilket bidrar till att eleverna kan komma fram till egenskap-

erna som figuren har i den befintliga nivån undervisningen ligger på. Uppgifter som endast 

kräver specifika svar brukar vara en vanlig företeelse vid denna fas (van Hiele, 2004).  
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2.7.3 Fas 3 Uttrycksfasen 

Fas tre kan förklaras som uttrycksfasen. Här börjar eleverna ge uttryck för de konstruktioner 

och relationer som de har observerat i tidigare två faserna angående den/de utvalda figuren/fi-

gurerna som studerats. Det är i denna fas som eleverna börjar finna samband mellan figurer 

och dess kriterier (van Hiele, 2004). 

2.7.4 Fas 4 Fri orientering 

I denna fas av lärandeprocessen kallar man för fri orientering. Denna fas involverar ofta kom-

plicerade uppgifter som kräver att eleverna tänker i flera steg. Därför måste eleverna först ha 

gått igenom de tre föregående faserna för att kunna lösa uppgifter som ligger i denna fas (van 

Hiele, 2004).  

2.7.5 Fas 5 Integration 

Den sista fasen är integration, där allt som pågått i tidigare faser ska summeras och där det 

kopplas samman. Här är läraren ett viktigt redskap som kan hjälpa eleverna att koppla ihop 

lösa bitar. Det viktiga i denna fas är att det tidigare observerade fenomenet har fått nya egen-

skaper, vilket eleverna har tagit till sig. Det är här som eleverna når en ny nivå av tänkande 

(van Hiele, 2004). 

 

2.8 Sammanfattning 

Läroplanen säger att undervisningen i skolan ska vara varierad och att läraren ska använda sig 

av olika didaktiska metoder för att undervisa eleverna. Kursplanen i matematik instämmer och 

det speglar vilken typ av undervisning som man ska utföra som matematiklärare. Därför är 

även detta viktigt när det kommer till geometriundervisning (Skolverket, 2011). Eftersom ele-

ver genomgår fem lärandefaser: Information, direkt orientering, uttrycksfas, fri orientering 

och integration i geometrin är det viktigt att läraren kan använda olika didaktiska moment för 

att stimulera deras lärarande på ett varierat sätt och där med göra undervisningen varierad 

(van Hiele, 2004).  

Tidigare forskning visar att olika didaktiska metoder påverkar elevers lärande i matematikun-

dervisningen. Därför är det viktigt att läraren har de didaktiska metoder som krävs. Detta 

kopplas till de fyra didaktiska metoderna nämnda ovan: verbala resonemang i form av dis-

kussion med eleverna och verbalt assistera dem för att hjälpa dem vidare (Brousseau & Gibel, 
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2005). Det praktiska utförande där man använder sig av verkliga objekt och föremål för att 

verklighetsgöra geometrin för eleverna (Massarwe, Verner, & Bshouty, 2011). Med illustre-

ring för att förstärka förståelsen för hur figurer är konstruerade och brainstorming för att få 

eleverna att samla intryck, olika typer av lösningar om figuren och låta dem experimentera 

(Sriraman, 2004). Dessa didaktiska metoder är viktiga redskap som ska stödja elevers lärande 

i geometriundervisningen. 
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3 Syfte 

Syftet med denna studie är att utifrån van Hieles (2004) lärandefaser observera hur tre olika 

lärare använder de fyra didaktiska metoderna i sin undervisning för att generera respons från 

eleverna. Med dessa olika didaktiska tillvägagångssätt menas användning av illustrationer, 

objekt, verbala resonemang/diskussioner och brainstorming. Med dessa metoder kan läraren 

påverka elevernas lärande inom geometri när de möts av ett nytt objekt eller fenomen som de 

inte begriper. Skälet till att detta område har valts att forskas på är dels, bristen av relevant 

och uppdaterad forskning inom området och för att gynna lärarstudenter och verksamma lä-

rare. 

3.1 Frågeställning 

 Hur använder de verksamma lärarna sig av de fyra didaktiska metoderna i van Hie-

les lärandefaser? 

 Vilken didaktisk metod används mest frekvent i varje lärandefas? 
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4 Metod 

När valet av metod, till hur denna studie ska gå till stod valet mellan kvalitativ och kvantitativ 

metod. Fördelen med att utföra datainsamlingen med en kvalitativ metod är enligt Bryman 

(2011) är att man får en djupare förståelse för en persons tankeprocess om det hade utförts via 

intervjuer. Till detta ansågs det att en kvalitativ undersökning med intervjuer som metod inte 

passar denna studie då studien riktar sig mot att studera hur lärare arbetar med de fyra didak-

tiska metoder och inte hur de tänker runt dem. Eftersom Syftet med denna studie är att utifrån 

van Hieles (2004) lärandefaser observera hur tre olika lärare använder de fyra didaktiska mo-

menten i sin undervisning för att generera respons från eleverna. Därför valdes en kvantitativ 

metod. Därför att kvantitativ forskning som utförs med strukturerade observationer kräver ett 

strukturerat upplägg. Det ger inte lika mycket utrymme för tolkning från forskarens sida 

(Bryman, 2011).  

Bryman (2011) nämner fyra synpunkter för att strukturerade observationer ska fungera som 

undersökningsmetod. Första synpunkten är att observationerna kräver tydligt fokus och det 

ska vara klart från forskarens sida vad som undersökts. De beteenden som kategorierna be-

skriver ska vara ömsesidigt uteslutande som frågeställningen, de får inte överlappa varandra. 

Det system som man använder för att registrera observationerna ska vara lätt att använda. Om 

systemet är för komplext och har för stor mängd kategorier, då kan det uppstå förvirring. Den 

sista synpunkten är att det kan uppstå vissa problem genom att ett observationsschema ibland 

kan kräva viss tolkning från observatörens sida. Dessa fyra synpunkter har tagits i hänsyn till, 

när valet av observationer som undersökningsmetod gjordes. 

 

4.1 Urval 

De personer som jag har observerat är tre mellanstadielärare som är verksamma inom samma 

partnerområde som min praktikskola ligger i. De tre lärarna arbetar inom det målområde som 

denna undersökning är baserad att utföras på, vilket är årskurs fyra till sex. Alla tre lärarna har 

minst tio års erfarenhet inom undervisning. Huvudkriterierna vid ett så kallat fokuserat urval 

är att man som studieutförare följer en enskild individs beteende under en bestämd tidsperiod 

med hjälp av observationsschema. Eftersom jag har valt detta antal klasslärare att följa anses 

ett fokuserat urval vara mest lämpligt för denna undersökning. Lärarna som observerades 

kommer att benämnas som lärare A, B och C (Bryman, 2011). 
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4.2 Avgränsning 

När studien utfördes valdes det att begränsa detta arbete till endast kreativ/varierande under-

visning inom området geometri och som nämndes skulle ett arbete som undersökte kreativ 

undervisning inom matematik bli för omständligt och även kräva mycket mer resurser och tid 

för att kunna genomföra det på ett korrekt sätt. Hade valet gjorts att utföra undersökningen 

kvalitativt med intervjuer hade arbetets riktning blivit åt vad lärare tycker om sin egen under-

visning och observationerna eliminerar detta till viss del. Vidare poängterat att den riktning 

för detta arbete att undersöka vad som händer i klassrummet och en observation är då det 

främsta valet. Där av har observationer valts som metod och avgränsningen är kreativ/varierad 

undervisning i klassrummet. 

4.3 Datainsamlingsmetod 

Den metod som har valdes för att samla in data i denna studie är en strukturerad observations-

metod med hjälp av ett observationsformulär. Bryman, (2011) skriver att strukturerade obser-

vationer används för att observera individers beteenden under fasta regler och att dessa regler, 

berättar för observatören vad han/hon ska observera.  Under en strukturerad observation skall 

deltagarna (beskrivet i urvalet), observeras under en bestämd tidsperiod. Det Observationsfor-

mulär som ska användas ligger som bilaga i arbetet. Sättet som metoden genomförts på är 

passande för målet med studien. Då den som observerar behöver kunna vara passiv och få en 

översikt över det som sker i klassrummet. Detta kan försvåras om valet hade gjorts att göra en 

löpande observation där man skriver ned händelseförloppet i klassrummet och ett observat-

ionsschema förenklar processen. De kriterier som de observationer som gjorts grundat sig i är: 

 Alla lärarna som observerats har minst tio års erfarenhet inom undervisning. 

 Alla tre lärarna undervisar i mellanstadiet, årskurs fyra till sex. 

 Klasstorleken har varit mellan 20 till 25 elever.  

 Varje lektion som observerades varade mellan 40-60 minuter. 

 Samtliga observationer varade i 40 minuter. 

 Till varje observation används ett observationsschema. 

 Varje lärare observeras två gånger, detta på grund av tidsbrist. 
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Denna studie som är baserad på en strukturerad observation. Eftersom syftet med denna studie 

är att utifrån van Hieles (2004) lärandefaser observera hur tre olika lärare använder de fyra di-

daktiska momenten i sin undervisning för att generera respons från eleverna. Detta utifrån van 

Hieles modell av geometriskt lärande. Nedan är ett exempel på det observationsschema som 

använts i observationerna med ett exempel på vad som kan ha observerats under en lektions-

sekvens. I den lodräta kolumnen står de olika didaktiska tillvägagångssätten som jag har valt 

att titta på. I den vågräta spalten står de olika faserna som van Hiele (2004) skriver om som en 

elev genomgår vid bemötandet av ett nytt fenomen eller objekt.  

Tabell 1  

Observationsschema 

 

 

Didaktisk me-

tod 

 

Van Hieles lärandefaser 

1. Informat-

ion – Ele-

verna ger ut-

tryck för vad 

de kan om 

figuren, lik-

nelser m.m.  

2. Direkt ori-

entering – ex-

perimentering 

med figu-

ren/figurer. 

Frågor med 

specifika svar 

3. Uttrycksfas 

– ger uttryck 

för tidigare 

stegs observat-

ioner och ex-

periment. 

Sammankopp-

ling görs 

4. Fri orien-

tering – in-

volverar 

mer kompli-

cerade upp-

gifter. Ele-

verna får 

välja metod 

för lösning. 

5. Integrat-

ion -ihop 

koppling av 

lösa bitar. 

Fenomenet 

har fått nya 

egenskaper   

1 Illustrationer 

– användandet 

av visuella ex-

empel. t.ex bil-

der m.m. 

 

││ 

 

│││││ 

   

2 Verbala Re-

sonemang-an-

vändandet av 

kommunikat-

ion 

 

││││ 

  

│││ 

  

3 praktisk-an-

vändandet av 

praktiska ex-

empel, t.ex. 

klossar 

 

│││││ 

  

││ 

  

4. Brainstor-

ming – Sam-

ling av idéer 

och funde-

ringar om figu-

ren/objektet 
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Tabellen som visas ovan är ett exempel på det observationsschema som använts i studien. I 

exemplet representerar ett streck, ett tillfälle i den observerade undervisningen där läraren an-

vänt sig av en didaktisk metod för att få respons hos eleverna. Ett exempel är att om man tittar 

i kategorin verbala resonemang där det finns fyra streck. Dessa streck representerar fyra till-

fällen som läraren har använt sig av diskussion och verbala resonemang för att få respons av 

elever där responsen ligger i informations fasen. 

4.4 Genomförandet av Observationer  

Genomförandet av dessa observationer ägde rum under tre veckors tid. Detta på grund av at 

lärarna hade olika scheman och att de även arbetade väldigt olika. Lärarna B, hade matematik 

när den kände för det och förhöll sig inte direkt till schemat som de andra två lärarna gjorde. 

Inför det första tillfället vid varje observation har ett informationsbrev (bilaga 1) delats ut till 

samtliga lärare som skulle delta i studien. Inför första observationstillfället som hölls med lä-

rarna skrevs samtyckesbrevet (bilaga 2) under och eventuella frågor besvarades som de hade 

om studien. Till varje observation hade jag ett observationsschema, skrivmaterial, telefon för 

att ta hålla ordning på tiden då varje observation varade i 40 minuter, detta för att ge alla lä-

rarna samma tid eftersom lektionerna varade minst i 40 minuter. Positionen i klassrummet var 

oftast vid katedern då man kunde få en överblick över hela klassen eftersom klassrummen var 

strukturerade på ett sådant sätt.  

Vid genomgångarna bibehölls den stationära positionen vid katedern. Sedan när lärarna gick 

runt för att hjälpa eleverna skuggade jag dem inom rimligt avstånd för att kunna höra vad lä-

rarna sade och får en överblick av vad de gjorde. Det gjordes tydligt innan varje observerad 

lektion för eleverna i de klasser som jag skulle observera, varför jag befann mig i klassrum-

met samt vilka regler och förhållandesätt som råder under observationerna, vilket var att jag 

inte medverkade i undervisningen. Detta var för att bidra till den passiva rollen som behövdes 

vid observationerna. Passiviteten bidrog till att objektiviteten kunde hållas och ingen inbland-

ning i observationen kunde ske. 
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4.5 Analysmetod av data 

Informationen som har samlats in i samtliga observationer analyserades genom en samman-

ställning av en kort beskrivning av lektionernas händelseförlopp. Data som har samlats in 

sammanställdes i tre tabeller, en för varje lärare och en figur som summerar all data. Där ut-

gångspunkten är van Hieles (2004) lärandefaser 1.information, 2.direkt orientering, 3.ut-

trycksfasen, 4.fri orientering och 5.integration genom de olika didaktiska metoderna som pre-

senterats innan: Illustrering, verbala resonemang, praktiskt utförande och brainstorming. 

Jämförelsetabeller gjordes för varje didaktiskt moment, där lärarnas användning jämförs med 

varandra. Detta ger en analysmetod där man analyserar varje variabel var för sig och resultatet 

kommer sedan att landa i en frekvensfigur (Bryman, 2011).  

4.6 Etiska överväganden 

Det är viktigt att man följer de lagar och reglementen som gäller när det kommer till hur man 

bedriver forskning. Vetenskapsrådet (2011) tar de upp åtta stycken olika punkter som verkar 

som nyckelregler när det kommer till att bedriva god forskning och dessa är att man inte skall 

stjäla annan forskning, man skall bedöma annan forskning rättvist, man skall tala sanning om 

sin forskning, man skall öppet redovisa metoder och resultat (Vetenskapsrådet, 2011). Detta 

skriver även Bryman (2011) om att det är viktigt att ens forskning skall vara så transparant 

som möjligt och att man skall även medvetet granska alla utgångspunkter, man skall redovisa 

kommersiella bindningar öppet och ens forskning skall inte skada djur eller människor 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

I detta arbete går jag igenom de olika aspekterna när det kommer till forskningssed och hur 

man kan använda den på ett godtyckligt sätt. I min studie har jag valt att undersöka hur lärare 

använder sig av tillvägagångssätt för att främja kreativt lärande inom området geometri och 

vilket tillvägagångssätt som används mest frekvent. Detta har analyserats utifrån van Hieles 

lärande faser vid undervisning av geometri. Jag har utgått ifrån en strukturerad observations-

metod när det kommer till insamlingen av data. Jag kommer att genomföra ett antal observat-

ioner på tre olika lärare vid två tillfällen för att kunna få en så bra databas som möjligt. Detta 

har sedan att analyserats för att få svar på mina forskningsfrågor och inte använts till något 

annat sätt. Genom detta uppfylls nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011).  

Davidsson och Patel (2010) skriver att när det kommer till studier är det viktigt att man redo-

gör för deltagaren i observationen att denna blir observerad och varför, sedan beroende på vil-
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ken typ av observation man utför. Detta är också för att man skall kunna uppfylla samtyck-

eskravet med att deltagarna måste godkänna att de ingår i ens undersökning med hjälp av 

samtyckesbrev (bilaga 2). Jag har kontaktat personerna som skall observeras i god tid i förväg 

för att få deras samtycke till att jag får utföra min undersökning i deras klassrumsmiljö samt, 

vad det är som ska observeras i studien vid muntlig kontakt och skriftligt informationsbrev 

(bilaga 1). Genom detta uppfylls informationskravet (Vetenskapsrådet, 2011).  

För att uppfylla konfidentialitetskravet har det valts att hålla de observerade lärarna anonyma. 

De kommer att bli benämnda som lärare A, B och C. Skolans plats kommer även att hållas 

hemlig och endast geografiskt län beskrivas i urvalet. Detta bidrar till försvåring för att av-

slöja deltagarnas identitet och där med bibehålls anonymiteten. Föräldrarna till eleverna blev 

informerade via emailkontakt att undersökningen kommer att utföras i deras respektive barns 

klass. Brevet med informationen bifogades i eposten till föräldrarna ifall de har funderingar på 

vad studien kommer att undersöka (Vetenskapsrådet, 2011). Deltagarna kunde även välja att 

avbryta sitt deltagande när de själva ville om det inte passar dem, utan några som helst konse-

kvenser. 

 

4.7 Validitet och reliabilitet 

Reliabiliteten i ett kvantitativt arbete är enklare att mäta än i ett kvalitativt arbete. Detta är på 

grund av att i den kvantitativa forskningen använder man sig ofta av observationer med obser-

vationsscheman eller enkäter vilket är designade att mäta exakt som de avser att mäta och ger 

väldigt liten felmarginal när det kommer till resultatet. Det eliminerade till största del inslag 

av tolkningar när data samlades in i denna studie. När det kommer till reliabilitet är det viktiga 

om studien kan utföras igen och generera samma resultat. Bryman (2011) skriver att man kan 

testa hållbarheten i en kvantitativ studie genom test-retest, där man gör två observationer vid 

separata tillfällen med samma urvalsgrupp. Om svaren från dessa överensstämmer till en viss 

grad med varandra anses datainsamlingsmetoden som hållbar. Observationsschema är desig-

nat för att endast mäta det som avsetts att mäta därför bidrar det även till validiteten av studien 

(Bryman, 2011). Metodbeskrivningen i studien öppen och under håller ingen information för 

läsaren i hur studien har gått tillväga. Antalet informanter ökar även validiteten/reliabiliteten 

då mängden data blir större och mer varierad. Dock valdes antalet informanter utifrån den tid 

som fanns tillgänglig för att utföra studien.  
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5 Resultat 

Det resultat som presenteras nedan är uppdelade i tre olika delar. Den första delen är en sum-

mering av lektionerna för varje lärare som observerades. Den andra delen innehåller alla lära-

res resultat där det jämförs utifrån de fyra olika kategorierna av didaktiska metoder som un-

dersökts för att se skillnader, likheter eller avvikelser. Den sista delen är en resultatdiskussion 

där resultaten diskuteras utifrån lektionsgenomgångarna och jämförelsen. 

 

5.1 Lektionsgenomgångar 

I följande avsnitt kommer alla de observerade lektionerna att presenteras med tillhörande ge-

nomgångs beskrivningar för att tydliggöra vad som skett under lektionerna. 

5.1.1 Lektionsgenomgång av lärare A 

Den fösta lektionen som observerades av lärare A var på en förmiddag innan lunch. Lektionen 

var direkt efter att de hade haft svenska. Lärare A började med att samla eleverna, bad dem ta 

fram skrivmaterial och lägga det på bänken. Efter att detta var avklarat började läraren med att 

klargöra vad lektionen skulle handla om vilket var en repetitionslektion inför de uppkom-

mande nationella proven. Sedan ställde läraren en rad frågor till klassen om olika figurer var 

av läraren hade både praktiska objekt i form av kuber, trianglar gjorda av plast som kunde vi-

kas ut och manipuleras i en rad olika sätt, lärare A visade även olika bilder som innehöll olika 

geometriska objekt. Efter denna genomgång som varade halva lektionstiden fick eleverna ar-

beta vidare i sitt läromedel eller med stenciler som hade uppgifter vilket de kunde lösa i par 

eller för sig själva. Lärare A gick sedan runt och hjälpte eleverna när de stötte på ett hinder el-

ler problem i sina uppgifter. läraren använde sig av olika saker som hjälpmedel, bland annat 

de plastfigurer, men främst diskuterade läraren med eleverna för att komma fram till en lös-

ning, ibland användes illustrationer också. 

I den andra lektionen där lärare A observerades handlade främst om area och omkrets i olika 

geometriska objekt. Detta var också en repetitionslektion inför de kommande nationella pro-

ven. I denna lektion hade lärare A en längre genomgång i helklass där läraren målade upp 

olika geometriska figurer/objekt på tavlan och diskuterade arean och omkretsen samt de krite-

rier som krävdes för att räkna ut en area eller omkrets. Lärare A använde sig även av de plast-

objekten som introducerades i förra lektionen. Denna gång fick eleverna även experimentera 

med figurerna samt använda dem i sitt arbete.  
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Nedan redovisas i Tabell 2 varje didaktiskt moment som genererade någon form av respons 

hos elever. Responsen ligger hos eleven och är grundade i vilken fas av lärandeprocessen ele-

ven befinner sig i. Tabellens funktion är att få en överblick av hur de olika didaktiska momen-

ten generat respons hos elever. Responsen grundas sedan i den lärandefas (ett till fem) som 

eleven kan befinna sig i. Ett exempel kan vara att läraren visar en bild på en sol och frågar vil-

ken typ av geometrisk figur som solen representerar. Responsen blir då cirkel och det didak-

tiska momentet är illustration och den responsen ligger då i fas ett där man söker efter inform-

ation om objektet eller liknelser med andra objekt. 

Tabell 2 

Observationsresultat av lärare A 

Didaktisk me-

tod   

1. Information 2. Direkt ori-

entering 

3. Uttrycksfas 4. Fri oriente-

ring 

5. Integration 

1. Illustrering 7 23 18 2 6 

2. Verbala reso-

nemang 
18 22 17 1 6 

3. Praktiskt  10 6 1 0 0 

4. Brainstor-

ming  

15 6 1 0 0 

 

I tabellen ovan presenteras resultatet utav observationerna av lärare A. Här framgår först och 

främst att det verbala resonemanget och diskussioner är det som aktivt använts mest av lärare 

A för att generera respons hos eleverna. Efter verbala resonemang kom illustrationer som 

hjälpmedel för att generera respons. I Tabellen redovisas också att illustrationer genererade 

mer respons i den direkta orienteringen än vad det verbala resonemanget gjorde och överlag 

genererade illustrationer mer respons på fas två (direkt orientering) och tre (uttrycksfas) än 

det verbala resonemanget.  Det praktiska genererade mest respons från eleverna på fas ett (in-

formation) och två (direkt orientering) i sitt sammanhang. Dock vid fas ett (information) ge-

nererade det praktiska mer respons än vad illustrationerna gjorde. Tabellen visar att läraren 

inte fick högt antal responstillfällen ifrån elever i fas fyra (fri orientering) eftersom endast två 

tillfällen registrerades vid illustreringen och ett tillfälle i det verbala resonemanget. Utebliven 

respons kan bero på att eleverna inte ligger på den fasen eller att de inte förstått vad läraren 

frågar efter. 
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När det kommer till fas fem (integration) genererade både verbal kommunikation och illustrat-

ioner likvärdig mängd respons. Brainstorming användes främst för att genereras respons hos 

elever i fas ett (information) och lika värdigt med det praktiska i fas två (direkt orientering). 

Det verbala resonemanget är i överhängande lag det mest frekventa verktyget som använts av 

lärare A för att generera respons hos eleverna. 

5.1.2 Lektionsgenomgång av lärare B 

Första lektionen som observerades med denna lärare ägde rum på en tisdags eftermiddag efter 

att eleverna hade haft lunchrast. Läraren började med att samla eleverna i klassrummet och ge 

instruktioner om dagens lektion, vilket handlade om geometriska figurer och deras egen-

skaper. Lärare B började med att ställa frågor till eleverna om de hade någon förkunskap om 

geometriska objekt. Eleverna börjar att svara läraren för att visa vad de kunde. Läraren tar se-

dan upp en tennisboll och frågar vad det är för geometrisk figur. Eleverna svarar en cirkel och 

till dels är det rätt men också ett klot svarar läraren. Detta fortsätter läraren med under större 

delen av lektionen. Lektionen bestod i sin helhet av helklass undervisning där läraren förde 

dialog med eleverna kring de olika geometriska objekten och använde sig av olika objekt, bil-

der samt av tavlan för att illustrera.  

Andra lektionen som observerades ägde rum på morgonen innan första rasten, det vill säga 

andra lektionen för dagen.  Lärare B samlar eleverna och i vanlig ordning plockar de fram di-

verse tillbehör som behövs för matematiklektionen. Sedan börjar lärare B att gå igenom olika 

figurers kriterier, till exempel radien på en cirkel är mätt från mitten av cirkeln ut till kanten. 

Man använde till störst del illustrationer på tavlan och med Ipad för att förstärka sin poäng i 

helklassdiskussionerna. Efter att lärare B hade gått igenom de olika figurernas kriterier fick 

eleverna arbeta självständigt i par i läromedlet medens lärare B gick runt i klassrummet för att 

vara till assistans ifall de skulle få problem. 
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Tabell 3  

Observationsresultat av lärare B 

Didaktisk me-

tod   

1. Information 2. Direkt ori-

entering 

3. Uttrycksfas 4. Fri oriente-

ring 

5. Integration 

1. Illustrering 8 10 16 0 0 

2. Verbala reso-

nemang 
9 21 32 5 0 

3. Praktiskt  5 10 8 0 0 

4. Brainstor-

ming  

10 10 0 0 0 

 

Tabellen redovisar resultatet utav observationerna av lärare B. Det första man kan utläsa är att 

det verbala resonemanget ligger väldigt högt när det kommer till användning av didaktiska 

metoder, total användes det 67 gånger under de två observerade lektionerna och det gav mest 

respons i fas två (direkt orientering) och fas tre (Uttrycksfas) hos eleverna, det är också enda 

didaktiska metoden som genererade respons vid fas fyra (fri orientering). Dock vid fas ett (in-

formation) var brainstorming det mest använda didaktiska metoden jämfört med de andra. Il-

lustrationer gav mest respons vid fas tre (Uttrycksfas) och även vid fas ett (information) och 

två (direkt orientering) användes det som didaktiskt metod. Det praktiska genererade mest re-

spons av elever vid fas två (direkt orientering) och fas tre (uttrycksfas). Både illustrationer, 

praktiskt och brainstorming genererade lika mycket respons vid fas två (direkt orientering). 

Däremot var det ingen av metoderna som genererade respons vid fas fem (integration).  

5.1.3 Lektionsgenomgång av lärare C 

I den första lektionen av lärare C som observerades ägde rum på onsdags eftermiddag innan 

skolan skulle sluta. Läraren bad eleverna att sitta ner och ta fram de material som behövdes 

för lektionen. Sedan börjar läraren med att be eleverna att slå upp rätt sidor i boken där det 

fanns en lathund över hur man räknar ut omkrets och area på en cirkel, lektionen i sin helhet 

kommer att handla om just detta. Sedan ställer lärare C frågor om olika cirklars storlek och 

vad de kan ha för omkrets och radie. Lärare C använder sig för det mesta av illustrationer på 

tavlan och ur läromedlet samt verbala kommunikationen för att klargöra eventuella problem, 

svara på frågor och ställa enklare frågor till eleverna.  

Den andra lektionen lärare C genomförde som observerades var på en torsdags förmiddag. 

Lärare C samlade eleverna efter rasten och i ordinarie ordning plockade de fram material för 
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att kunna studera. Läraren började lektionen med en genomgång av rektanglar, kvadrater. De 

gick igenom vilka kriterier som avgjorde om det var en kvadrat eller en rektangel, hur man 

räknar ut en omkrets på de båda figurerna. Efter genomgången gick lärare C runt och gav assi-

stans till de elever som behövde det. Beroende på vilken elev det rörde sig om var även meto-

den som lärare tre använde sig av olika. Oftast skedde det verbal kommunikation men det 

fanns inslag av illustrationer också. 

 

Tabell 4  

Observationsresultat av Lärare C 

Didaktisk me-

tod   

1. Information 2. Direkt ori-

entering 

3. Uttrycksfas 4. Fri oriente-

ring 

5. Integration 

1. Illustrering 5 24 8 0 0 

2. Verbala reso-

nemang 
11 45 27 5 0 

3. Praktiskt  0 5 0 0 0 

4. Brainstor-

ming  

4 7 0 0 0 

 

I tabell 4 presenteras resultatet av de observationer som gjorts av lärare C. Den första utmär-

kande faktorn är att det verbala resonemanget ligger väldigt högt i jämförelse med de andra 

olika didaktiska tillvägagångssätten som observerats. Det verbala resonemanget användes 88 

gånger för att generera respons hos eleverna under de två observerade lektionerna, var av 45 

gånger skedde responsen på fas två (direkt orientering).  Det verbala resonemanget var även 

den didaktiska metod som endast genererade någon form av respons vid fas fyra (fri oriente-

ring) som involverar frågor som kräver utförligare svar.  

Det didaktiska tillvägagångssätt som landade närmast det verbala resonemanget i generat-

ionen av respons var illustreringar och det användes vid 37 tillfällen och dessa uppstod främst 

i den direkta orienteringen. Tabellen visar även att lärare C till stor del inte använde sig av ett 

praktiskt tillvägagångsätt för att generera respons hos eleverna. Ingen av de didaktiska meto-

derna genererade någon respons vid fas fem (integration).  
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5.2 Resultatjämförelse  

I denna del av resultatet kommer det att presenteras jämförelser i varje kategori mellan lärarna 

för att kunna se skillnader och likheter i hur de har använt sig de olika didaktiska momenten. 

Varje figur nedan representerar en didaktisk metod. De olika staplarna representerar de olika 

delarna i lärandefasen och staplarna är uppdelade i färger, Ljus Blå (1.information), Orange 

(2.direkt orientering), grå (3.uttrycksfas), gul (4.fri orientering) och mörk blå (5.integration). 

Första kategorin är illustrationer som lärarna har använt sig utav för att få respons hos ele-

verna. Illustrationer kan vara till exempel att de målar upp figurer på tavlan och använder sig 

av bilder för att tydliggöra för eleverna. I figuren nedan jämförs lärarnas resultat i hur mycket 

eller lite de använda illustrationerna i sin undervisning. 

 

 

Figur 1. Jämförelse mellan lärarna i illustrering. 

 

I figur1 kan vi se de antal tillfällen lärarna har använt sig använt sig av illustrationer som 

verktyg för att generera respons hos eleverna. Figuren visar att i informations fasen har varken 

lärare A, B eller C använts sig mycket av illustrationer för att generera respons, skillnaden är 

inte avsevärd. Däremot i direkta orienteringen har lärare C och A varit som mest aktiva när 

det kommer till användning av illustrering för att få respons hos eleverna i jämförelse med lä-

rare B. Både lärare A och C har över 20 registrerade tillfällen medens lärare B har endast tio 

observerade tillfällen som den fick respons av eleverna.  
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Figuren hänvisar även till att lärare B genererade mest respons hos eleverna som var under ut-

trycksfasen. Ur figuren kan man även urskilja att lärare A har varit den som använts sig av il-

lustrationer mest aktivt i jämförelse med lärare B och C. I figur 1 ser man även att lärare A är 

den enda läraren som har använt illustrationer i fas fyra (fri orientering) för att hjälpa ele-

verna. Till skillnad från lärare B och C som endast har använt sig av illustrationer i de tre 

första faserna. 

I nästa kategori har vi det verbala resonemanget. Det verbala resonemanget kan förklaras i att 

läraren verbal kommunikation för att lära ut till eleverna. Detta kan uppstå i form av till exem-

pel diskussioner och samtal med eleven för att få den att förstå problemet. 

 

Figur 2. Jämförelse mellan lärarna i det verbala resonemanget. 

 

I figuren kan man utläsa att lärare A, B och C har varit aktiva i sin användning av verbala re-

sonemang när det kommer till att hjälpa de olika faserna. Vidare visar figuren att i fas ett (in-

formation) att lärare A har använt sig utan verbala resonemang flest gånger i jämförelse med 

lärare B och C som ligger på ett ungefärligt lika antal observerade tillfällen. Vid fas två (di-

rekt orientering) ligger lärare C i toppen med över 40 observerade tillfällen medens lärare B 

som ligger närmast med under 30 observerade tillfällen och lärare A strax över 20 observe-

rade tillfällen, figur 2 visar en tydlig skillnad på användandet verbala resonemang i fas ett.  

Figur 2 presenterar även att i fas tre (uttrycksfas) kan vi se att lärare B och C har varit mest 

aktiva i sitt användande av verbala resonemang. Här skiljer sig lärare A som inte varit lika ak-

tiv. I fas fyra (fri orientering) ligger ingen av lärarna speciellt högt i sin användning och lärare 
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B är den som till synes enligt figur 2 har haft flest observerade tillfällen. Figuren poängterar 

även att fas fem (integration) ligger det nästan ingen märkvärdig användning hos lärarna, end-

ast lärare A har ett fåtal tillfällen observerats ligga där och figur 2 visar därmed att eleverna 

under de observerade lektionerna inte kom fram till fas fyra i någon anmärkningsvärd ut-

sträckning. 

Följande kategori som presenteras är det praktiska användningen. Det kan sammanfattas i att 

läraren använder sig av föremål och praktisk utövning för att ta eleverna vidare i sin lärande-

process. Redskap kan till exempel vara klossar eller tre dimensionella figurer.  

 

Figur 3. Jämförelse mellan lärarna i praktiskt utförande. 

 

I figur 3 kan vi se att i fas ett (information) är det bara två av de tre lärarna som har använt sig 

av praktiskt utförande för att generera svar hos eleverna. Lärare A är i jämförelse med de 

andra två den som använt sig mest av praktiska objekt. I den direkt orienteringsfasen har alla 

lärarna enligt figur 3 varit aktiva med användandet av praktiskt utförande. lärare B är den som 

observerats använda sig av praktiskt utförande flest gånger för att generera respons. Både lä-

rare A och C ligger jämfört med varandra enligt figur 3 lika i antal tillfällen detta skedde. Vi-

dare visar figur 3 även att i fas tre (uttrycksfas) har ett antal tillfällen observerats. Den lärare 

som var mest aktiv i jämförelse med de andra var lärare B som använde av praktiskt utförande 

åtta gånger för att generera respons hos elever som låg i denna fas. Till skillnad från lärare B 

använde inte lärare A och C någon typ av praktiska objekt för att generera respons hos elever 

som låg i fas tre. Figuren visar också att ingen av läraren använde praktiska objekt för att ge-

nerera svar från elever som låg i fas fyra (fri orientering) eller fas fem (integration). Skäl till 
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detta kan vara att eleverna inte hade kommit så långt i sin förståelse om ett geometriskt objekt 

eller att läraren inte såg en didaktisk funktion i att använda praktiska objekt i de sista två fa-

serna. 

Den sista kategorin som presenteras är brainstorming. Den kan sammanfattas i att eleverna 

samlar idéer och tankar kring objektet för att sedan ta reda på hur de ska gå tillväga. Det är 

likt informations fasen dock kan läraren använda sig av brainstorming i alla faserna som ett 

komplement, beroende på var eleven ligger. 

 

Figur 4. Jämförelse mellan lärarna i brainstorming. 

 

I figur 4 presenteras resultatet för varje lärare inom brainstorming. Det första figuren visar är 

att i fas ett (information) har alla tre lärarna använt sig av brainstorming som redskap för att 

generera respons hos eleverna. Figur 4 visar att lärare A är den lärare som har använt sig av 

brainstorming flest antal gånger under denna fas i jämförelse med både lärare B och C. I den 

andra fasen där brainstorming användes som verktyg visar figur 4 att lärare B har varit mest 

aktiv i jämförelse med de andra två lärarna. Man kan även notera att användningen hos lärare 

A sjönk och medan den ökade hos lärare C. Detta kan bero på vilken del av geometri som lä-

rarna hjälpte eleverna med under det tillfället. Figuren visar även att lärare B är den lärare 

som i figuren visat använt sig av brainstorming vid lika många tillfällen i både första och 

andra fasen.  
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Nedan kommer en sammanfattning av resultatet att presenteras. I figuren har varje metod ka-

tegoriserats var för sig. Färgstaplarna i figuren representerar de tre lärarna: Lärare A (orange), 

Lärare B (gul) och Lärare C (grön). Den bruna färgen står för totala summan av observerade 

tillfällen. 

5.3 Resultatsammanfattning 

 

Figur 5. Sammanfattning av alla observationer  

 

I figur 5 presenteras det sammanfattade resultatet av alla tillfällen där lärarna observerats an-

vända sig av någon form av didaktiskt metod. Det figuren redovisar är att två av de fyra di-

daktiska metoderna: praktiskt utförande och brainstorming, har ett likvärdigt snitt, det skiljer 

endast ett fåtal tillfällen mellan Lärare A och B.  

Figuren redovisar att den första didaktiska metoden: illustrationer, är den metod som lärarna 

har använt sig näst mest av. Både lärare B och C har ett ungefär jämt snitt i antal tillfällen, 

medan lärare A har använt sig av illustrationer betydligt mer. Dock har Lärare A använt det 

verbala resonemanget minst av lärarna. Figuren pekar på att illustrationerna har kompenserat 

för detta, därför ligger det verbala resonemanget inte lika högt som de andra. Det figuren re-

dovisar är att det verbala resonemanget ligger avsevärt högre i jämförelse med de andra meto-

derna. Detta är en indikator på att det är den metod som lärarna har funnit mest värdefull när 

de vill ha respons av eleverna. Lärare C är den som arbetat mer med det verbala resonemanget 
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än de andra två lärarna. Figuren redovisar också att lärare C har till störst del använt det ver-

bala resonemanget, för att generera respons hos elever i förhållande till de andra didaktiska 

metoderna.  
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6 Diskussion 

Nedan kommer resultat och metod att diskuteras. 

6.1 Hur använder de verksamma lärarna sig av de fyra didaktiska metoderna i van Hie-

les lärandefaser? 

När lärarna använde sig av illustrering som didaktisk metod, använde de främst den till elever 

som låg på fas ett (information), fas två (direkt orientering) eller fas tre (uttrycksfas), och de 

använde det för att förtydliga vad de menar. De använder illustrering för att förstärka sin kun-

skapsförmedling, som i studien, där de undersökte matematisk kreativitet och metoder för att 

komma vidare i sin problemlösning (Sriraman, 2004). Anledningen till att illustreringen 

främst används i dessa faser av lärandet, var att det passade lärarna att använda det i undervis-

ning utifrån hur de konstruerat den. Bortfallet från fas fyra (fri orientering) och fas fem (integ-

ration) kan tolkas som mismatch. Att läraren inte använder rätt språk eller verktyg och då blir 

läraren inte heller förstådd (van Hiele, 2004).  

Verbala resonemang (diskussion) fick respons från elever i alla fem faserna. Användningen av 

det verbala resonemanget gav mest respons från elever som ligger i fas ett (information) till 

tre (uttrycksfas). Det som är viktigt här är, att det verbala resonemanget gav respons från ele-

ver i alla faser av lärandet, medan de andra metoderna inte gjorde det. Detta kan bero på att 

dialog med eleverna är det simplaste sättet att kommunicera med dem. När respons väl ute-

blev kan det bero på att de flesta eleverna låg i dessa faser av sitt geometriska lärande eller att 

det blivit mismatch. Problemet med detta kan då vara lärarens matematiska språk och att det 

ligger på en nivå högre än vad eleverna har förståelse för (Brousseau & Gibel, 2005; van 

Hiele, 2004).  

Det praktiska utförandet användes främst av lärarna när de arbetat med elever som ligger i fas 

två (direkt orientering). Liknande studien där de undersökte ornament för att synliggöra geo-

metrin, har även lärarna här använt sig av olika objekt för att verklighetgöra geometrin för 

eleverna, främst i fas två (direkt orientering) (Massarwe, Verner, & Bshouty, 2011). Anled-

ningen till att respons uteblev från elever som ligger i fas fyra(fri orientering) och fas fem (in-

tegration) kan bero på olika anledningar. Till exempel att uppgifterna som eleverna mötte inte 

krävde experimentering med praktiska objekt, eller att lärarna ansåg att det gynnade elever 

som låg i de tidigare faserna av det geometriska lärandet mer. Det kan också ha skett mis-

match med lärarens avsikt med användningen av praktiska föremål och elevernas förståelse 

för vad det skulle användas till (van Hiele, 2004). 
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När lärarna har använt sig av brainstorming har det varit främst för att genera respons hos ele-

ver som ligger i fas ett (information) och två (direkt orientering). Detta kan delvis förklaras 

med att metoden är väldigt lik fas ett (information) i lärandefaserna, där elever samlar in ut-

tryck och information om figuren (van Hiele, 2004). Den har även använts i fas två (direkt 

orientering) av lärarna, men inte i någon större utsträckning. Man kan se det som att lärarna 

använder sig av brainstorming för att få eleverna att byta tankebana och försöka få dem att se 

problemet ur olika vinklar (Sriraman, 2004). Att brainstorming inte använts i fas fyra (fri ori-

entering) och fas fem (integration) kan bero på att lärarna ansåg att det inte behövdes, eller att 

andra metoder var effektivare. 

De fyra metoderna som har jag har valt att observera, har använts av lärarna för att skapa re-

spons hos elever som ligger i fas ett (information) till fas tre (uttrycksfas) i lärandefaserna. 

Man kan säkerställa att det, för de tre lärarna, har det fungerat att använda alla fyra metoderna 

när det kommer till att generera respons hos elever som är i fas ett (information) till tre (ut-

trycksfas).  

En annan intressant synpunkt här, är varför lärarna inte fått mer respons av eleverna som är i 

lärande fas fyra (fri orientering) och fas fem (integration). En av faktorerna som kan ha påver-

kat detta är mismatch som nämndes ovan (van Hiele, 2004). Detta har resulterat i att lärarna 

talat ett språk, eller använt termer som eleverna inte kan greppa, eftersom de inte nått upp till 

den nivån av förståelse för att kunna ge respons som ligger i de sista två faserna. Det man kan 

ha i åtanke är om: praktiskt utförande, brainstorming och illustrering är nödvändiga metoder, 

när man vill ha respons av elever som ligger i fas fyra (fri orientering) och fas fem (integrat-

ion), eller räcker endast det verbala resonemanget till för att få eleverna att avancera. Det 

stämmer överens till viss del med läroplanens krav, att man ska föra olika typer av resone-

mang med eleverna och låta dem diskutera matematiken i undervisningen (Skolverket, 2011). 

Däremot om man bortser från att de andra metoderna inte fungerar lika bra i alla faserna och 

enbart undervisar med resonemang och diskussion, tenderar undervisning att bli enformig. 

 

6.2  Vilken didaktisk metod används mest frekvent i varje lärandefas? 

I första lärandefasen information har det verbala resonemanget visat sig vara den metod som 

lärarna har valt att använda sig av. Detta beror på att de för dialog med klassen inför den figur 

eller fenomen som de ska arbeta med. Anledningen till att de valt denna metod är för det kan 
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vara lättast för dem att fylla i eventuella luckor som eleverna kan ha i sitt resonemang 

(Brousseau & Gibel, 2005).  Därför har den använts mest frekvent av lärarna. Den andra fasen 

direkt orientering har lärarna använt sig av verbala resonemang mest frekvent, men även illu-

strering har betydligt större antal responstillfällen än vid första fasen. Det kan bero på att lä-

rarna fann det givande att använda sig av illustreringar för att skapa respons i denna fas, även 

om det verbala resonemanget har använts mest frekvent (Sriraman, 2004).  

I uttrycksfasen, fri orientering och integration är också det verbala resonemanget den metod 

som använts flest gånger av lärarna. Det finns en tydlig trend att det är den metod som lärarna 

anser vara mest lämplig, oberoende vilken fas responsen kommer ifrån. De andra metoderna 

har främst sin användning i de första, men det verbala resonemanget tar sedan överhanden. 

Detta kan bero på att uppgifterna som läraren har använt sig av framför allt vädjar till diskuss-

ion (Brousseau & Gibel, 2005). Det visar att det verbala resonemanget fungerar bäst för de lä-

rarna som medverkat i studien, men det väcker också en tanke om att diskussioner kanske är 

det bästa för matematikundervisningen i skolan, både för min egen skull som lärare och för 

andra. Man ska inte avfärda de andra metoderna, eftersom de har sin plats i geometriundervis-

ningen, men det borde göras mer plats för matematiska diskussioner i undervisningen. 

 

6.3 Metoddiskussion 

I valet av metod valdes det att inte göra intervjuer med lärarna, vilket hade kunnat vara bra att 

ha som komplement till observationerna vid eftertanke, men valdes bort på grund av tidsbrist. 

Det svåra med denna studies tillvägagångssätt har varit schemaläggningen för att hitta tid för 

observationer hos varje lärare, då många av deras lektioner varit överlappade. Det är även be-

skrivet i genomförandet av studien.  

När det kommer till antalet informanter var det i minsta laget. Mängden data som studien ge-

nererade är inte av den storlek jag hade hoppats på. Det hade behövts fler informanter än de 

tre som valdes ut. Det fanns reservinformanter till varje lärare ifall någon skulle hoppa av stu-

dien. För att få en större mängd data till resultatet, kunde även reserverna ha observerats i stu-

dien. Därmed hade även resultatet visat större spridning. Dock fanns det inte tid att observera 

reserverna, eftersom det var svårt att få ihop schemat med de tre lärarna som ingick i studien. 

Jag har även funderat över om man hade kunnat observera lärare från olika skolor och geogra-

fiska områden, till exempel i staden, på landsbygden, mångkulturell skola, istället för en enda 
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geografisk position. Det ska även poängteras att resultatet i studien inte kan generaliseras och 

appliceras på alla lärare i den svenska skolan. Resultatet är endast representativt för de tre lä-

rarna som ingått i observationerna. Om man ska kunna generalisera behövs det göras en större 

studie med väldigt stort och spritt antal informanter. 

 

6.4 Vidare forskning 

Utifrån resultatet av studien vore det intressant att forska vidare i ämnet. Det vore intressant 

att utföra en större studie där man använder en större bas informanter som man observerar. 

Detta för att se om resultatet stämmer överens med de tre lärarna som ingick i denna studie 

och för att se om det verbala resonemanget är den mest använda didaktiska metoden oavsett 

antal informanter. Baserat på resultatet skulle man även kunna titta på andra didaktiska meto-

der som inte togs upp i denna studie, för att jämföra hur de ställer sig emot de som ingick i 

studien.  
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