
 

 

 

Självständigt arbete 1 

Vad är area? 
En studie på lågstadiet om lärares och elevers uppfattningar om 

area 
  

Författare: Frida Lindberg 

Handledare: Gunilla Nilsson 

Examinator: Torsten Lindström 

Termin: Ht-14 

Ämne:Matematik och  

matematikdidaktik, Självständigt 

arbete 1 (grundlärare),  

15 högskolepoäng 

Nivå: Avancerad nivå 

Kurskod: 4GN02E 



  
 

i 
 

Vad är area?  

En studie på lågstadiet om lärares och elevers uppfattningar om area 

 

What is area? 

A study of teachers and students perceptions of area in a primary school 

 

Abstrakt 

Begreppet area har visat sig vara svårt att förstå. I de högre åldrarna visar eleverna 

bristande kunskaper om begreppet i olika mätningar, nationella som internationella. Den 

här studiens syfte var att ta reda på hur begreppet area behandlas på lågstadiet. Studien 

är en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer av både lärare och elever på en 

lågstadieskola i södra Sverige. Resultatet visar att undervisningen om area börjar redan i 

årskurs 1 och lärarnas mål är att eleverna ska få en känsla för vad area innebär. 

Undervisningen utgår från matematikboken vars vanligaste mätmetod är ett rutnät av 

kvadrater. Eleverna utgår i första hand från sin förmåga att uppskatta en figurs storlek 

men använder sig även av olika mätverktyg, då främst rutnät. Undervisningen skulle 

kunna utökas med mer laborativa material och undersökande arbetsmetoder för att ge 

eleverna bättre förutsättningar att bygga upp sin rumsuppfattningsförmåga.  
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1 Inledning 
 

Skolan är omdebatterad i politiken och media men även inom skolväsendet självt. I 

media har det blivit vardagsmat att läsa: ”Svenska elevers resultat försämras” 

(Jogestrand, et al., 2010) och ”Svenska elever allt sämre” (Zaccheus, 2013). Ett ämne 

som ofta behandlas är matematik där det visat sig att geometrin ställer till bekymmer för 

många elever. I TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) från 

2011 har åttondeklassarna i Sverige försämrat sina resultat i geometri jämfört med 

tidigare år (Skolverket, 2012). Även i en kartläggning av 20 000 svenska elever framgår 

det att geometri upplevs som svårt (Löwing & Kilborn, 2010). 

 

Många gånger läggs skulden på lärarna då elevresultaten uteblir men orsaken till de 

sjunkande nivåerna skulle eventuellt kunna härledas till läroplansförändringar på 1960-

talet. Löwing och Kilborn (2010) beskriver hur den svenska geometriundervisningen 

förändrades på sextiotalet. Från att tidigare har undervisat enligt Euklides Elementa 

övergick skolan till något som kallas avbildningsgeometri (Löwing & Kilborn, 2010). 

Elementa var den över 2000 år gamle grekiske matematikern Euklides verk och kan 

beskrivas som en sorts matematikencyklopedi (www.ne.se), medan den nya 

avbildningsgeometrins fokus låg mer på spegling och symmetri (Löwing, (2011). 

Vidare menar Löwing och Kilborn (2010) att det nya synsättet, avbildningsgeometri, 

inte fungerade riktigt. De skriver att det har riktats kritik mot att den innehöll bristande 

didaktik. Det i sin tur kan vara orsaken till otillräcklig kontinuitet för eleverna och kan 

även ha bidragit till att ämnet blivit mer lösryckt till sin natur. Författarna anser att 

lärarnas avsaknad av geometrididaktiska kunskaper kan vara orsaken till mindre 

intressant geometriundervisning. Dessutom menar Löwing och Kilborn (2010) att 

förändringen har drabbat alla oss som har gått eller fortfarande går i grund- och/eller 

gymnasieskolan efter ändringen som skedde på sextiotalet. Därmed har de flesta av 

dagens lärare och lärarstudenter inte själva mött intressant geometriundervisning under 

sin egen skoltid och än värre är, de har inte heller fått någon långsiktig 

geometrididaktisk teori under sin lärarutbildning (Löwing & Kilborn, 2010).  

 

Jag tycker geometri är ett intressant område och då många elever tycks ha svårt för 

geometri har det gjort mig nyfiken på hur undervisningen ser ut. Eftersom det 

matematiska området geometri är väldigt omfattande så har jag fått välja ett begränsat 

undersökningsområde och valet föll då på begreppet area. Mina upplevelser från min 

egen skoltid, tillsammans med intryck från min verksamhetsförlagda utbildning, är att 

elever har svårt att förstå innebörden av area. Löwing och Kilborn (2010) menar att det 

är vanligt att elever i de högre årskurserna förknippar area med en matematisk formel 

men saknar förståelse för hur area kan mätas på andra sätt och därmed förståelse för vad 

area faktiskt är (Löwing & Kilborn, 2010).  

 

Jag utbildar mig till grundlärare mot F-3 och därför kommer arbetets undersökning om 

area vara riktad mot årskursintervallet F-3. I Lgr 11, Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011b) står inte begreppet area 

uttryckligen skrivet i det centrala innehållet för årskurs 1-3 men i Skolverkets 

kommentarmaterial för matematik står följande:   

 
Genom innehållet jämförelser och uppskattningar av matematiska 

storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida 

och äldre måttenheter får eleverna i årskurserna 1–3 erfarenheter av att 

jämföra och uppskatta olika storheter som till exempel sträcka, area eller 

http://www.ne.se/
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volym, innan de övergår till att mäta och använda olika måttenheter. 

(Skolverket, 2011a, p. 20) 

  

Det visar därmed att area är ett begrepp som ska ingå i matematikundervisningen i 

lågstadiet.  

 

Som tidigare nämnts så menar Löwing och Kilborn (2010) att det inte finns någon 

uttalad geometrididaktik i den svenska skolan idag. Däremot finns det en del forskning 

om hur eleverna lär i geometri och i viss mån förslag på hur undervisningen kan 

utformas utifrån det. Första exemplet är van Hieles (1986) utvecklingsmodell som sker i 

fem nivågrupperade steg. Ett annat exempel är Clements (2004) forskning som 

konstaterar att elevernas förmåga att skapa sig en god rumsuppfattning är avgörande för 

deras utveckling inom geometrin. Ett tredje exempel är Owens och Outhred (2006) som 

bland annat lyfter fram vikten av undervisning med konkret material före 

introducerandet av matematiska formler för beräkning av area. Det tycks därmed finnas 

flera olika synsätt om hur elever lär och bör undervisas, vilket redogörs mer utförligt i 

arbetets teoretiska bakgrund. 

 

Denna undersökning fokuserar på hur undervisning om det geometriska begreppet area 

ser ut i några svenska klassrum idag. Förhoppningen är även att få reda på om det finns 

några avgörande aspekter, för att eleverna ska förstå innebörden av area, och i så fall 

vilka de är. Resultatet av undersökningen kan förhoppningsvis vara relevant för alla 

lärare som undervisar i matematik, men specifikt för lärare med inriktning på 

årskurserna F-3. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 

2.1 Syfte 
Syftet är att ta reda på hur begreppet area behandlas i årskurs 1-3.  

 

2.2 Frågeställningar 

 Vilka svårigheter upplever lärarna att eleverna kan ha med begreppet area? 

 Hur arbetar lärare med begreppet area? 

 Vilken uppfattning visar eleverna gällande innebörden av area? 
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3 Teoretisk bakgrund  
 

Det finns olika uppfattningar om hur barn lär sig geometri likväl som hur ämnet bör 

undervisas. I detta kapitel redogörs vad forskningen kommit fram till i dessa avseenden. 

Kapitlet skildrar även svenska elevers resultat i olika matematikmätningar samt redogör 

för några vanliga undervisningsmaterial för begreppet area. 

 

 

3.1 Olika perspektiv på hur barn lär sig geometri 
 
3.1.1 Van Hieles utvecklingsmodell 

I sin geometriundervisning blev det tydligt för lärarna Dina van Hiele-Geldof och Pierre 

van Hiele att geometrin krävde olika nivåer av tänkande i skolans tidigare respektive 

senare åldrar. Efter att ha observerat elevers utveckling, från elva år och uppåt, ansåg de 

sig se att eleverna utvecklade sina geometrikunskaper genom olika nivåer. I sina 

doktorsavhandlingar presenterar de teorier om elevers abstrakta tänkande i geometri. 

Utgtångspunkten i teorin är att eleverna måste genomgå en nivå för att kunna ta sig 

vidare till nästa. Nivåerna  har inget med elevernas ålder att göra utan deras nivå av 

tänkande (van Hiele, Pierre M., 1984). Efter Dinas död har Pierre utvecklat modellen 

som kom att kallas Van Hiele-modellen. Modellen består av fem nivåer av abstrakt 

tänkande. Nivåerna bygger på varandra och eleverna måste genomgå en nivå för att 

kunna ta sig vidare till nästa (Emanuelsson, et al., 1992).  

 

Bergius (2014) redogör för Van Hiele-modellens fem nivåer: 

 

Nivå 1 Igenkänning och visualisering - Eleven kan vissa geometriska termer och känner 

igen vissa geometriska figurer. Figurerna känns vid i sin helhet men eleven kan inte 

redogöra för dess egenskaper (Bergius, 2014). 

 

Nivå 2 Analys – Eleven kan analysera en figurs egenskaper med hjälp av upptäckter vid 

praktiska övningar. Eleven förstår att de motstående sidorna i en rektangel är parallella 

och lika långa, men förstår inte vad som förenar exempelvis rektanglar och rätvinkliga 

trianglar (Bergius, 2014).  

  

Nivå 3 Abstraktion – Eleven klarar till viss del av att sortera figurerna logiskt. Eleven 

förstår exempelvis att alla kvadrater är rektanglar men inte vice versa. På den tredje 

nivån förstår eleven flera olika egenskaper och samband mellan olika figurer samt att 

det är viktigt att använda korrekta begreppsförklaringar (Bergius, 2014). 

   

Nivå 4 Deduktion – Eleven förstår till stora delar deduktionen och dess innebörd samt 

vilken funktion axiom, satser och bevis har i geometri. Eleven kan tillämpa men inte 

redogöra för nödvändigheten av axiom vid påståenden om till exempel rektanglar och 

trianglar (Bergius, 2014). 

 

Nivå 5 Stringens – Eleven förstår nu vikten av fullständig precision när det handlar om 

geometrins grunder, kan framställa en teori och klarar av att jämföra men även 

analysera euklidisk geometri med det som betecknas som icke-euklidisk geometri 

(Bergius, 2014).   
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Emanuelsson, et al., (1992) beskriver hur Van Hiele anser att eleverna måste ta sig 

igenom nivåerna i tur och ordning för att de nya kunskaperna ska utveckla och fördjupa 

de nyss inlärda. De olika nivåerna är inte kopplade till någon särskild ålder utan är ett 

resultat av undervisningens och inlärningsprocessens innehåll. Det finns metoder för att 

hjälpa eleverna att ta sig från en nivå till en annan, men det går inte att hoppa över en 

nivå helt och hållet. Däremot är det möjligt att lära ut innehållet från en högre nivå till 

en duktig elev som befinner sig på en lägre nivå. Dock är risken stor att detta enbart blir 

en sorts utantillinlärning då elevens nya kunskap saknar en djupare förståelse, vilket kan 

exemplifieras med beräkningsformeln för area. I ett sådant förfarande anses eleven lära 

sig utföra beräkningar på en högre nivå medan den egna förståelsen egentligen befinner 

sig kvar på en lägre nivå. Därmed har eleven egentligen inte förstått vad han/hon sysslat 

med (Emanuelsson, et al., 1992).  

 

Emanuelsson, et al., (1992) redogör för hur Van Hiele i mångt och mycket hänvisar till 

arbeten av Piaget som var först ut med stadieindelade nivåer. Han hävdar att hans 

forskning fokuserat på själva inlärningsprocessen till skillnad från Piaget, som studerade 

barns utveckling. Författarna redogör för att Van Hiele anser att mänsklig utveckling 

sker utifrån biologisk mognad, i samspel med omgivningen, genom eget utforskande 

och genom vägledda inlärningsprocesser (Emanuelsson, et al., 1992).  

 
3.1.2 Rumsuppfattningsförmåga 

Clements (2004) beskriver hur kunskaper om rumsuppfattning samt geometriska former 

och dess egenskaper är nödvändig för att förstå sin omvärld. Den inre bild som eleven 

skapar sig är nödvändig för att förstå aritmetiken vilken ofta bygger på och/eller 

gestaltas av just geometriska figurer. Trots det undervisas det alldeles för lite om 

geometriska figurer i de lägre åldrarna. Clements (2004) menar att det krävs att en 

person har en god rumsuppfattning för att kunna uppskatta, tolka och förstå sin inre 

geometriska värld. Den rumsliga förståelsen hör även ihop med den matematiska 

förmågan. Det är ännu inte klarlagt hur de hör ihop, men barn med god rumsuppfattning 

är bättre i matematik än andra barn (Clements, 2004).  

 

Clements (2004) menar att människan behöver en god rumsuppfattning för att kunna 

utveckla förståelse för rymder. Bakgrundskunskaperna till en god rumsuppfattning 

består huvudsakligen av orienterings- och visualiseringsförmågan. Att ha 

orienteringsförmåga beskrivs som att veta vart du är och hur du förflyttar dig mellan 

olika platser. Det innebär även att förstå förhållandet mellan olika platser, vilka kan vara 

handfasta eller abstrakta som exempelvis en sfärisk plats. Clements (2004) menar att 

barn börjar tidigt med att bygga upp sin orienteringsförmåga. De utgår ofta från sin egen 

position och bygger upp mentala kartor utifrån det. Vanligtvis består kartorna av 

sträckor som barnet färdas dagligen, till exempel vägen till och från affären eller skolan. 

Barnens kartor är till en början inte sammankopplade utan isolerade från varandra. Med 

fler erfarenheter, ökad mognad samt fler minnen att utgå ifrån, så kan barns mentala 

kartor kopplas samman och utvecklas till en god orienteringsförmåga (Clements, 2004). 

 

Visualiseringsförmågan skildrar Clements (2004) såsom förmågan att kunna föreställa 

sig och skapa inre bilder av två- och tredimensionella föremål och dess uppbyggnad, 

oavsett storlek. Det vanliga är att en människas första inre bild är ganska oföränderlig. 

Den oföränderliga bilden kan återskapas och undersökas men däremot inte omvandlas. 

En mer utvecklad och dynamisk inre bild kan däremot både återskapas, undersökas och 

kopplas ihop med andra mentala bilder. Clements (2004) exemplifierar en dynamisk 

bild med en person som för sitt inre gör en uppskattning huruvida en bok får plats i ett 
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bokfodral eller inte. Dynamiska inre bilder, till skillnad från de statiska, ger en ökad 

visualiseringsförmåga (Clements, 2004). 

 

Clements (2004) menar att förutsättningen för en person att skapa sig en god 

rumsuppfattning grundar sig i förmågan att orientera sig liksom förmågan att skapa 

hållbara inre bilder, den så kallade visualiseringsförmågan. Det är likaledes viktigt att 

förmågorna samverkar med varandra för att kunna skapa en förståelse för rymder. För 

att hjälpa eleverna att utveckla sin rumsuppfattning så är laborativt material tveklöst 

bäst skriver Clements. Han tillägger dock att datorprogram kan komma att erbjuda ännu 

bättre möjligheter, tack vare den tekniska utvecklingen. Barn har svårt att bygga upp 

förståelse genom att endast titta på bilder. Barnen behöver istället aktivt få undersöka 

geometriska former, dess delar och egenskaper för att förstå vad de innebär men även 

för att bygga upp sina inre bilder av figurerna. Vanliga bilder däremot tillhandahåller 

inte samma möjligheter som laborativt material och vissa datorprogram gör. Om vanliga 

bilder ändå ska användas bör de visa en stor variation av de geometriska figurerna för 

att inte begränsa elevernas inre bilder (Clements, 2004). 

 
3.1.3 Mätning med standardiserade respektive icke-standardiserade mätverktyg 

I Skolverkets kommentarmaterial för matematik står det:   

 
Kunskaper om mätning och hur man använder olika mätredskap är en 

grundläggande del av geometrin. Här handlar det om att eleverna ska 

utveckla förståelse för mätandets idé, det vill säga att ett och samma 

mätredskap, till exempel en penna, en pinne eller ett papper, kan 

användas upprepade gånger för att därigenom skapa en uppfattning av 

värdet på en storhet (Skolverket, 2011a, p. 20). 
 

Clements (1999) menar att mätning med icke-standardiserade mätenheter och verktyg i 

flera fall kan förvirra eleverna. I arbetet med att eleverna ska förstå vad mätning innebär 

är det vanligt att undervisning sker utan standardiserade mätinstrument. Syftet med det 

är att eleverna så småningom ska förstå vikten av att mäta med standardiserade 

mätverktyg. När barn håller på och lär sig och bygger upp sin förståelse kring ett nytt 

område, i det här fallet mätning, kan denna strategi vara förvirrande för många elever.  

Att lägga tonvikten på icke-standardiserade mätinstrument menar Clements (1999) kan 

ge motsatt effekt mot vad som är avsett. Genom att införa dessa mätinstrument kan 

barnen få svårigheter att bygga upp och utveckla förståelse för mätning med 

standardiserade mätinstrument. Clements (1999) förespråkar istället att en linjal kan 

hjälpa eleverna med uppbyggnaden av inre mätinstrument och på sikt förmågan att 

uppskatta bland annat längder och avstånd. När eleverna väl har förstått mätningens 

uppbyggnad och utformning kan de få utveckla mätning med icke-standardiserade 

instrument för att på så vis förstå vikten av att använda sig av ett standardiserat 

mätinstrument (Clements, 1999).  

 

Clements (1999) beskriver en studie där elever mellan sex och åtta år undersöktes 

huruvida de kunde använda sig av linjaler utan att ha direkt förståelse för olika enheter. 

Det visade sig att eleverna fick mer precisa svar med en linjal till skillnad med ett icke-

standardiserat mätverktyg. Detta resultat erhölls trots att linjalen i en del fall var trasig 

och började först på centimeter fyra. Det menar Clements (1999) bevisar att eleverna 

inte enbart läste av linjalens mätetal utan själva också räknande enheterna. Resultatet 

anser han motsäger Piagets teori om att barn måste förstå vad längd innebär innan de 

använder standardiserade mätverktyg. Clements (1999) anser snarare att 

undersökningen bevisar att eleverna, i Vygostkijs anda, kan använda sig av den socialt 



  
 

10 

mänskliga konstruktionen linjal. Eleverna kan därmed lära sig att förstå hur detta 

mätverktyg är uppbyggt samt göra den kunskapen till sin egen och på så vis utveckla en 

mental bild av mätning (Clements, 1999).   

 
3.1.4 Svårigheter med att mäta area 

Beträffande mätning av area beskriver Owens och Outhred (2006) hur de flesta elever 

har svårt att gå från att mäta något endimensionellt till något tvådimensionellt. Resultat 

av elevintervjuer visar att elever som inte haft någon areaundervisning påverkas av 

figurens form vid sitt val av mätredskap för att avgöra figurens area. Undersökningen 

fastställer att eleverna behöver mäta med olika mätredskap för att själva konstatera att 

kvadratiska enheter är ett bra mätverktyg för just area (Owens och Outhred, 2006). 

 

Lärarens kunskaper om area inverkar på vad denne väljer att belysa i sin 

areaundervisning, vilket således påverkar vad eleverna får lära sig om begreppet 

(Owens & Outhred, 2006). I en undersökning om lärarstudenters syn på vad area 

betyder, så visar det sig att många lärarstudenter endast assossierar area med längden x 

bredden. Andra vanliga sätt att hantera area är genom; att beräkningsformeln för 

rektangeln görs om och används på andra tvådimensionella figurer, formeln används 

men istället för att räkna antalet rutor så räknas linjerna, begreppet area och omkrets 

blandas ihop eller att antalet kvadratenheter runt en figur räknas, alltså dess omkrets 

(Owens och Outhred, 2006).   

 

Det är vanligt att det rekommenderas informella mätverktyg för att eleverna ska förstå 

själva innebörden av mätandets princip. Dock är det är inte alltid som kopplingen dem 

emellan sker av sig själv utan ibland behövs det hjälp. I vilken utsträckning eleverna 

lyckas beror på hur grunderna för mätning framställs, vilka mätverktyg som används 

samt problemsituationen i sig (Owens & Outhred, 2006). I en studie fick två 

elevgrupper olika mätverktyg för att fastställa en figurs area. Den ena gruppen hade 

tillgång till linjal och den andra till byggklossar, om än för få för att täcka hela figuren. 

Gruppen med byggklossarna lyckades bättre både på det aktuella testet men även på 

uppföljningstestet en månad senare. Slutsatsen som dras är att undervisningen av 

formeln för area inte stämmer överens med hur eleverna själva bygger upp sin förståelse 

för begreppet (Owens och Outhred, 2006).  

 
3.1.5 Männsikans minnesfunktion 

Atkinson och Shiffrin (1968) har i olika experiment studerat hur människans 

minnesfunktion fungerar. De delar in minnet i tre olika delar; det sensoriska minnet, 

korttidsminnet och långtidsminnet. I det sensoriska minnet registreras det som personen 

tar in med sina sinnen. Korttidsminnet, även kallat arbetsminnet, är just ett arbetsminne. 

I denna del bearbetas information och tankar under tiden som de används. Stoffet kan 

komma från det sensoriska minnet, vara hämtat från långtidsminnet eller en 

kombination av båda.  Det som registreras och behandlas i det sensoriska minnet och i 

korttidsminnet försvinner snabbt bort. I långtidsminnet däremot lagras det en längre tid. 

När något från långtidsminnet ska användas plockas det upp till korttidsminnet för att 

behandlas där. För att hamna i långtidsminnet är det viktigt att innehållet repeteras 

många gånger. Ett sätt att länka till något som lagrats i långtidsminnet är att göra det 

med en visuell bild men alla sinnen är av betydelse, ju fler desto bättre (Atkinson & 

Shiffrin, 1968). De tre minneskategorierna är hur minnet fungerar rent teoretiskt. Det 

som rent praktiskt påverkar en människa när denne ska lära sig något är personens 

tidigare erfarenhet av ämnet men även ämnets innehåll samt uppgiftens utformning 

(Atkinson & Shiffrin, 1968). 
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3.2 Svenska elevers resultat i mätningar 
 
3.2.1 TIMSS 2007 och 2011 

I Skolverkets rapport 380 (Skolverket, 2012) beskrivs att TIMSS är en internationell 

undersökning som genomförs i flera länder vart fjärde år. I undersökningen mäts bland 

annat fjärde- och åttondeklassares kunskaper i matematik i form av kunskapsprov, men 

enkäter besvaras även av lärare och rektorer. Syftet med undersökningarna är att få en 

förståelse för hur elevernas resultat påverkas av respektive lands skolsystem. De 

parametrar som utgör underlag för denna tolkning är skolans organisation och hur 

undervisningen bedrivs, men även elevens situation och dennes attityder. Studien 

genomförs vart fjärde år och Sveriges åttondeklassare har medverkat år 1995, 1999, 

2003, 2007 och 2011 medan fjärdeklassarna har varit med år 2007 och 2011 

(Skolverket, 2012). Det finns många parametrar att utläsa ur resultatet men här redogörs 

enbart för de svenska elevernas resultat i geometri och då företrädesvis förståelsen och 

innebörden av begreppet area.  

 

I rapporten framgår att geometri för fjärdeklassare handlar om geometriska former och 

mått, vilket innebär att eleverna ska ha kunskaper om några vanliga geometriska figurer 

och känna till dess egenskaper. Geometriuppgifterna i detta test innefattar två- och 

tredimensionella former samt begrepp såsom punkter, linjer och vinklar. På några enkla 

former ska eleverna behärska att räkna ut omkrets, volym och area. För åttondeklassare 

omfattar geometrin samma område som för eleverna i fjärde klass, geometriska former 

och mått, men även koordinatsystem. Innehållet är nu på en mer avancerad nivå där det 

används mer komplexa begrepp och uttryckssätten är mer formella (Skolverket, 2012). 

 

I det övergripande resultatet för svenska fjärdeklassarnas matematikkunskaper sker det 

ingen förändring mellan åren 2007 och 2011. Vad beträffar åttondeklassarna är deras 

resultat sämre 2011 jämfört med 2007. Faktum är att svenska åttondeklassare har 

presterat sämre för var mätning som genomförts (Skolverket, 2012). 

 

Skolverket genomför varje år nationella prov i skolan och för lågstadiets räkning är det 

elever i årskurs tre som omfattas provet. Det nationella provet i matematik 2014 bestod 

av sju delprov och 102 969 elever i årskurs 3 genomförde samtliga sju delprov. I 

provresultaten framgår att 27 % av eleverna inte klarade kravnivån för delprov E, 

”mätning längd och proportionella samband”. Motsvarande siffra för delprov F, som 

handlade om ”symmetri” och ”skriftliga räknemetoder”, var 16 %. I de övriga fem 

delproven, A-D och G varierade det mellan 4-10% för de elever som inte uppnått 

kravnivån (Skolverket, 2014).  

 
 

3.2.2 ”Att våga se – och kunna ta ansvar” 

”Att våga se – och kunna ta ansvar” är ett projekt där svenska elevers 

kunskapsutveckling inom aritmetik och geometri kartlagts för att utgöra underlag för 

utvärdering av verksamheten på systemnivå (Löwing, 2009). I undersökningen kartlades 

40 000 elever i aritmetik och 20 000 i geometri. Vid bägge undersökningarna deltog 

elever från förskoleklass till årskurs åtta (Löwing, 2009) (Löwing & Kilborn, 2010). Då 

detta arbete behandlar begreppet area, som är en del av geometrin, så sker endast 

fördjupning i de resultat som berör arbetets område.  
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Anledningen till att detta projekt startades var bland annat de svenska elevernas svaga 

resultat inom geometri i den internationella undersökningen TIMSS 2007. Syftet blev 

därför att ta reda på och analysera var i elevernas kunskapsutveckling det brister. Med 

diagnostiska tester ville man ta reda på hur elevernas progression såg ut mellan de olika 

årskurserna. Projektets uppgift var även att få syn på om den kunskapsbrist som visade 

sig i en årskurs sedan följdes upp och rättades till i nästa. Genom att använda sig av 

metoder för att se en longitudinell utveckling av elevernas kunskaper kunde det 

konstateras att undervisningen inte hade en tillräcklig kontinuitet. När det gäller 

geometri så beskrivs hur man mötte stora brister i geometri hos elever redan vid 

utprövningen av de diagnosiska testerna. Löwing och Kilborn (2010) beskriver hur 

eleverna i årskurs sju och åtta hade problem att både kommunicera och hantera 

grundläggande geometriska begrepp, exempelvis så var det många elever som inte 

kände till termer såsom kon, cylinder, romb och rätblock. Löwing och Kilborn (2010) 

ställer sig frågan vad orsaken till elevernas brist på kunskapsutveckling i geometri beror 

på och intervjuar också flera lärare i jakt på svar. Det man kommer fram till är att 

lärarna i många fall saknar didaktiska kunskaper i geometri och menar att det kan vara 

den bidragande orsaken till att undervisningen inte hade en tillräcklig kontinuitet 

(Löwing, 2009) (Löwing & Kilborn, 2010).  

 

Löwing och Kilborn (2010) konstaterar att elever på högstadiet inte har någon känsla 

för geometri och anser att orsaken till det kan vara att eleverna inte fått tillfälle att bygga 

upp en förståelse för grundläggande geometriska objekt i tidigare årskurser. Författarna 

menar att den undervisning eleverna mött inte innehållit tillräckligt med laborativ 

undervisning som fokuserat på att bygga upp elevernas förståelse för grundläggande 

begrepp och termer i geometri. Det resulterar nu i bristande förmåga hos eleverna att 

kommunicera och föra enkla resonemang om exempelvis geometriska figurer och deras 

egenskaper (Löwing & Kilborn, 2010). 

 

Orsaken till att det kunnat bli så här kan bero på avsaknad av en terminologibok i 

geometri men framför allt lyfts orsaker som den då gällande läroplanen, där målen var 

diffusa och otydliga. Detta sammantaget med bristande didaktiska kunskaper hos 

lärarna har gjort det svårt för dem att läsa ut vilka mål eleverna ska nå och i vilken 

årskurs detta ska ske (Löwing & Kilborn, 2010).  

 

 

3.3 Undervisningsförslag i geometri: vad, hur och varför 
 

För att ge eleverna möjligheter att utveckla förmågan att förstå geometri bättre anser 

Clements (2004) samt Löwing och Kilborn (2010) att eleverna behöver arbeta med 

praktiska uppgifter. De ger i viss utsträckning även förslag på hur dessa uppgifter kan 

utformas.  

 

Clements (2004) föreslår att arbetet med olika former ska vara av undersökande art. 

Som exempel föreslår han tangram, mönsterbitar, pussel, något han kallar för ”quick 

image” (Clements, 2004, p. 19). Det sistnämnda innebär att eleverna får en kort visning 

av ett objekt för att sedan kunna rita av det. Eleverna får så många snabbvisningar de 

behöver för att klara uppgiften. Det viktiga är att eleverna möter olika uttrycksformer 

och ges möjlighet att bygga upp sitt eget bildspråk (Clements, 2004).   

 

Löwing och Kilborn (2010) ger som förslag att undervisningen ska utgå från delarna för 

att sedan leda till en helhet. De tar fyrhörningen som exempel, där eleverna får börja 
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med att bygga fyrhörningar med fokus på begreppen sida, hörn, diagonal och vinkel. 

När detta är förankrat hos eleverna kan nya begrepp och dess betydelse föras in. Löwing 

och Kilborn (2010) föreslår att som utveckling kan två sidor göras parallella och på så 

vis konstrueras en parallelltrapets. Med fyra stycken pinnar, som parvis är lika stora, gör 

parallellogrammet entré. Just parallellogrammens motstående vinklar, som är lika stora, 

inbjuder till att diagonalen kan användas till en uppdelning i två kongruenta trianglar. 

Författarna menar att det är när eleverna fogar över denna grundläggande kunskap om 

figurers delar som de är mogna att ta sig an figurer såsom rektangel, romb, vinkelräta 

symmetrilinjer med mera. (Löwing & Kilborn, 2010).    

 

Geobräde 

Geobrädets utseende kan liknas vid en kvadratisk pärlplatta fast med betydligt glesare 

mellan piggarna. Skott, Hansen, Jess och Schou (2007) jämför geobrädet med ett 

kvadratiskt rutnät fast med piggar. Dock är geobrädets rutor större och dessutom sitter 

piggarna ända ut i hörnen. Piggarna är till för att kunna spänna gummiband mellan dem 

och därmed skapa geometriska figurer.  Den minsta kvadrat som kan bildas på ett 

geobräde får arean en areaenhet. Författarna menar att geobrädet med fördel kan 

användas för att introducera begreppet area (Skott, et al., 2007). Nedan (figur 1) ges ett 

exempel på hur ett geobräde kan se ut. På geobrädet ses två kvadrater där den vänstra 

består av två areaenheter medan den högra består av fyra.  

 

 
 

 

Anderberg och Källgården (2007) föreslår att elever i de yngre åldrarna kan använda 

geobrädet för att bilda och känna igen olika geometriska figurer. Eleverna kan lära sig 

figurernas namn samt att rita av dem. Genom att låta eleverna arbeta med ett geobräde 

kan de bland annat utforska längder och areor (Anderberg & Källgården, 2007). Nedan 

visas ett exempel på hur ett geobräde kan se ut. 

   

Tangram 

Tangram är ett kinesiskt pussel. Pusslet består av sju bitar (se figur 2). Fem av bitarna är 

trianglar i tre olika storlekar, en är en kvadrat och den sista är en parallellogram 

(www.ncm.gu.se, 2006).  

 

    
 

 

Med tangrammets bitar kan olika figurer skapas, exempelvis en fladdermus eller 

rektangel (se figur 3 och 4),  men ett vanligare förfarande är att försöka avbilda en figur 

som visas som en silhuett på ett papper (se figur 5). I ett tangram måste samtliga sju 

Figur 2. Tangram 

Figur 1. Geobräde. 

Figur 3. Fladdermus Figur 4. Rektangel Figur 5. Siluett av tangramfigurer 

http://www.ncm.gu.se/
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bitar användas och bitarna får inte överlappa varandra. Eftersom alla bitar måste 

användas, utan att överlappas, är figurernas area alltid densamma. I arbetet med area 

utgör tangrammet ett bra exempel på areans konstans. Clements (2004) förespråkar ett 

undersökande arbetssätt (Clements, 2004). Ett exempel är att låta eleverna bygga olika 

figurer och diskutera deras area. Tangram synliggör på ett tydligt sätt hur olika en och 

samma area kan se ut. 

 

Rutor som mätverktyg 

Principen att mäta area med hjälp av rutor, i form av kvadrater, varieras utifrån vilket 

material som finns att tillgå och vad det är som ska undersökas. Mätmetoden kan 

användas för att undersöka storleken på ett kvadratiskt avgränsat område eller genom att 

utforska vad som ryms inom kvadraten (se figur 7). Andra förfaranden är att antingen 

fylla en figur med kvadratiska rutor (se figur 8) (Molander, 2012) alternativt täcka den 

med ett rutnät av kvadrater (se figur 9) (Löwing & Kilborn, 2002). Det viktigaste är 

bara att alla rutor har samma storlek.  

 

                   
 

 

 

Molander (2012) beskriver hur arbetet med matematik med fördel kan bedrivas utomhus 

och då företrädesvis i mindre grupper. Författaren framhåller att uppgifterna kan 

modifieras för att passa årstid och omgivning. I ett exempel med begreppet area är 

elevernas uppgift att uppskatta hur många maskrosor som blommar på gräsmattan. 

Eleverna ska själva diskutera och resonera sig fram till en bra mätmetod. I boken 

föreslås de mäta upp en kvadratmeter och räkna antalet blommor i rutan, alternativt 

räkna ¼ av blommorna i kvadratmetern och multiplicera med fyra. Nästa steg är att ta 

reda på hur många kvadratmeter gräsmattan är för att därefter multiplicera igen 

(Molander, 2012). I ett annat exempel av Molander (2012) har eleverna en 20 meter 

lång lina som de ska skapa en geometrisk figur av för att sedan fastställa dennas area. 

Till sin hjälp har de kvadratmeterstora presenningsbitar som de kan placera ut i figuren 

för att på så vis ta reda på figurens area (Molander, 2012). Löwing och Kilborn (2002) 

beskriver hur ett rutnät med fördel kan användas för att mäta arean på oregelbundna 

figurer. Genom att lägga nätet på figurerna och räkna hur många rutor de genererar, var 

för sig, går det att konstatera vilken som är störst respektive minst (Löwing & Kilborn, 

2002).  

 

  

 

 

 
 

 

  

 

  

  

 

 

 

  

  

 

Figur 7. Utforskar vad som 

ryms i kvadraten 

Figur 8. Figur som fylls med 

kvadratiska  rutor 

Figur 9. Figur som täckts med 

ett kvadratiskt rutnät 



  
 

15 

4 Metod  
 

Metoddelen innehåller undersökningens metodval, urval, datainsamlingsmetod, 

genomförande, databearbetning, etiska överväganden samt tillförlitlighet. 

   

 

4.1 Metodval 
 

Undersökningen är av kvalitativt slag. Denscombe (2009) beskriver att kvalitativa 

undersökningar syftar till att ta reda på människors uppfattningar och upplevelser av 

omvärlden. Insamlad data består främst av text och bild och det ges utrymme för 

tolkning av data då kunskap anses vara socialt konstruerad. Vanliga metoder vid 

kvalitativ forskning är bland annat intervju och observation. Genom att använda sig av 

intervjuer beskriver Denscombe att forskaren kan få insikt i människors åsikter och 

känslor men även priviliegerad information. Med det menar författaren den information 

som endast verksamma personer inom undersökningsområdet besitter (Denscombe, 

2009).   

 

I detta arbete passade det bra med en kvalitativ undersökning. Valet föll på att 

genomföra undersökningen i form av intervjuer för att ta reda på hur lärare undervisar 

om area, samt hur elever resonerar kring area. Med denna metod var förhoppningen att 

få insikt i det som endast lärarna själva vet, nämligen hur de undervisar om begreppet 

area. 

 

 

4.2 Urval 
 
4.2.1 Subjektivt urval av lärare 

Subjektivt urval innebär att personerna som deltar i undersökningen handplockas av 

forskaren. Att just dessa personer väljs ut är för att forskaren anser det vara mest troligt 

att de förfogar över värdefull data (Denscombe, 2009). Det subjektiva urvalet i denna 

studie bestod av fyra lärare som jag kommit i kontakt med vid tidigare 

verksamhetsförlagd utbildning, VFU. De fyra intervjuade lärarna arbetar på samma 

kommunala grundskola i södra Sverige och  samtliga är behöriga att undervisa i 

matematik på lågstadiet. För övrigt skiljer de sig åt vad gäller vilken typ av 

lärarutbildning de gått och vilka deras fördjupningsämnen är. Detsamma gäller för antal 

år de undervisat, likväl i vilka årskurser och ämnen de varit verksamma inom tidigare. 

Jag valde att intervjua dessa lärare då min uppfattning var att de besitter erfarenhet som 

stämmer överens med mitt syfte, nämligen att ta reda på hur lärare undervisar om 

begreppet area.  

 

 
4.2.2 Bekvämlighetsurval av elever 

Bekvämlighetsurval är en metod som grundar sig i forskarens bekvämlighet vilket 

innebär att denne tar det första alternativet som finns tillhands. I viss mån anses alla 

urval grundas i någon form av bekvämlighet, något som är vanligt när forskaren har ont 

om tid eller begränsade ekonomiska resurser (Denscombe, 2009). Mitt urval bestod av 

sex elever som går i samma klass, en årskurs 2, som jag kommit i kontakt med under en 

tidigare VFU och som jag hoppades kunde delta med kort varsel. Skolan är densamma 

som för de intervjuade lärarna vilket är en kommunal grundskola i södra Sverige. En av 
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de intervjuade lärarna är elevernas klassföreståndare och således den som undervisar 

dem i matematik. Trots att dessa elever valdes ut med ett så kallat bekvämlighetsurval 

så anser jag ändå att de är tämligen representativa för vilka elever som helst, i årskurs F-

3. Med det menar jag att dessa sex elever inte särskiljer sig från elever i allmänhet, vad 

beträffar ålder och generell utveckling.   

 
4.2.3 Deltagare och bortfall 

Jag kontaktade två av mina tidigare VFU-handledare med en förfrågan om att få 

intervjua dem och några av deras kollegor samt några elever om begreppet area. 

Handledarna arbetar på två olika grundskolor i en medelstor stad i södra Sverige. Den 

ena handledaren svarade ja medan den andra avböjde att medverka på grund av tidsbrist. 

Till en början hade jag fem lärare inbokade men en föll bort på grund av sjukdom. 

Ambitionen var att ha informanter, både lärare och elever, från två olika grundskolor 

men det kom bara att bli från en skola. I den faktiska undersökningen deltog slutligen 

fyra lärare och sex elever. Eleverna tillhör samma klass och deras lärare är en av de fyra 

lärarna som jag intervjuade. 

 

 

4.3 Datainsamlingsmetod 
 
4.3.1 Semistrukturerad personlig intervju 

I undersökningen använde jag mig av en metod som kallas semistrukturerad intervju 

och den genomfördes i form av personliga intervjuer. Denscombe (2009) beskriver att 

en semistrukturerad intervju kännetecknas av att den har ett på förhand bestämt 

frågeområde samt färdigskrivna frågor som ska besvaras. Dock får forskaren vara 

flexibel med ordningsföljden på frågorna och kan därmed anpassa intervjun så att 

informanten får möjlighet att utveckla sina svar (Denscombe, 2009).  

 

Eftersom syftet var att ta reda på hur lärare undervisar om begreppet area var mitt 

frågeområde redan bestämt. För att synliggöra areabegreppet ur fler perspektiv ville jag 

även intervjua elever. Jag upplevde att frågeområdets innehåll krävde öppenhet för att 

lärarna skulle kunna berätta om sin syn på undervisning om begreppet area. Detsamma 

gällde för att eleverna skulle få chansen att visa sin förståelse för begreppet area. Utifrån 

de premisserna föll valet på den semistrukturerade intervjun i form av personlig 

intervju. För elevernas del innebar det att lösa tre uppgifter. 

 
4.3.2 Dokumentation 

Intervjuerna dokumenterades med bandinspelning, stödanteckningar och i viss mån 

fotografering av undervisningsmaterial. Enligt Denscombe (2009) är fördelarna med 

bandinspelning att det är enkelt att genomföra, dokumentationen blir nästintill komplett 

och kan även granskas av andra forskare. Nackdelen är att exempelvis kroppsspråk inte 

kan registreras på band (Denscombe, 2009). 

 

Jag anser att bandinspelning och stödanteckningar passade min metod väl. Genom att 

spela in intervjuerna kunde jag fokusera mer på vad informanten sa och kunde på så vis 

ställa följdfrågor på ett naturligt sätt. Genom att göra stödanteckningar kunde jag 

dokumentera saker jag ville fråga om men även registrera sådant som inte kom med på 

ljudinspelningen, exempelvis kroppsspråket.    
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4.4 Genomförande 
 

Efter överenskommelse med min före detta VFU-handledare, infann jag mig på ett av 

skolans morgonmöten för att presentera arbetets syfte samt fråga efter frivilliga 

informanter. När jag gick därifrån hade jag bokat upp fem stycken lärare på intervju, á 

30 minuter. Tiderna var spridda på tre olika dagar och helt anpassade till när det 

fungerade bäst för respektive lärare. Vad beträffar eleverna så informerades och 

tillfrågades sex elever i en årskurs 2 om de ville medverka i en intervju och det ville de. 

Deras tider bokades in med ansvarig lärare. Mitt frågeområde, begreppet area, var 

detsamma för både lärare och elever men utformning och frågor till intervjuerna 

anpassades till respektive informantgrupp.  Jag hade förberett frågor till lärarna och 

utformat dessa så att de var flexibla och lätta att väva in i det naturliga samtalet (se 

bilaga a). Ambitionen var att få lärarna att tala fritt om sin undervisning om begreppet 

area samtidigt som jag fick svar på mina frågor. För elevernas räkning hade jag 

konstruerat tre uppgifter som alla handlade om att resonera kring fastställandet av arean 

på olika figurer (se bilaga b). Till grund för utformningen av uppgifterna utgjorde bland 

annat Löwing och Kilborn (2002), med sitt rutnätssytem, en god inspirationskälla. 

Uppgifterna utformades bland annat med oregelbundna figurer för att se hur eleverna 

förhöll sig till dem (Löwing & Kilborn, 2002).  

 

Denscombe (2009) beskriver hur en bra intervjuare håller tidsplanen och får sina frågor 

besvarade. Vidare beskriver författaren några intervjuknep. Exempelvis kan forskaren 

välja att fortsätta vara tyst, upprepa frågan, erbjuda några exempel eller upprepa det 

senaste informanten sa för att hjälpa informanten på traven. Om forskaren vill fördjupa 

sig i någon del kan denne be informanten om detaljer, exempel eller ett förtydligande. 

För att kontrollera om forskaren har uppfattat det hela rätt så kan denne sammanfatta 

informantens tankegång (Denscombe, 2009).  

 

Lärarna 

Samtliga lärare var informerade om att undersökningsområdet var begreppet area och 

att beräknad tid för intervjun var 30 minuter. Vid intervjuernas genomförande satt vi 

snett emot varandra. Genom att placera oss på varsin sida om ett hörn av ett bord, 

undveks känslan av att intervjun var ett sorts förhör. Denscombe (2009) beskriver att 

mötestid och tidsåtgång ska vara bestämt sedan innan. Mötesplatsen ska med fördel vara 

ostörd och avskild och intervjuaren ska placera sig i 90 graders vinkel gentemot 

informanten. Det är för att kunna ha en naturlig ögonkontakt utan känsla av 

konfrontation, mellan informant och intervjuare (Denscombe, 2009).  

 

Jag upprepade arbetets syfte och bad om att få spela in intervjuerna på band. Samtliga 

lärare gick med på det och skrev under missivbrevet (se bilaga c). I början av 

lärarintervjuerna så upplevde jag informanterna som lite reserverade men det försvann 

efter att vi samtalat om det som mina förberedda ”uppmjukningsfrågor” behandlade (se 

bilaga a). Denscombe (2009) råder forskaren till att ha en neutral och passiv hållning 

under intervjun. Detta för att minimera sin egen påverkan på informantens svar 

(Denscombe, 2009). Jag upplevde att ett neutralt förhållningssätt fungerade bra när 

intervjun väl kommit igång men under uppmjukningsfrågorna var intervjun av en mer 

personlig samtalskaraktär där jag som person var mer engagerad i samtalet. Denscombe 

(2009) beskriver hur början av en intervju med fördel har lätta startfrågor som inte får 

informanten att känna sig utsatt (Denscombe, 2009). Början av samtliga lärarintervjuer 

höll sig till de lättbesvarade uppmjukningsfrågorna tills jag upplevde att informanten 

kände sig avslappnad och trygg med mig. Först då övergick jag från 
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uppmjukningsfrågorna till det frågor som jag verkligen ville ha svar på och intog 

samtidigt en mer neutral och tillbakadragen roll. Lärarna fick berätta hur de undervisar i 

det matematiska begreppet area och samtidigt visa vilket/vilka material de brukar 

använda samt beskriva dess för- och nackdelar. De fick berätta sina erfarenheter om 

vilka svårigheter eleverna brukar ha gällande area och vilka förkunskaper de anser att 

eleverna behöver för att förstå innebörden av area. Under intervjuns gång försökte jag 

tillämpa Denscombes (2009) olika intervjuknep såsom, tystnad, efterfråga exempel, 

sammanfatta det som sagt men även följa upp sådant jag fann intressant för mitt arbete.  

 

Det skulle visa sig att läromedlet, Eldorado (Olsson och Forsbäck, 2008, 2009 & 2010), 

utgjorde en stor del av lärarnas undervisning. Därför valde jag att översiktligt granska 

när och hur läromedlet behandlade begreppet area. Syftet var att få en inblick i vilken 

sorts uppgifter undervisningen baserades på men även att få en förståelse för hur 

eleverna arbetat med begreppet tidigare. Denna information utgjorde en viktig 

förförståelse vid utformningen av mina egna elevuppgifter. I granskningen var det 

endast uppgifter som uttryckligen handlade om area som synades.  

  

Eleverna 

Samtliga elever var informerade om intervjun och medverkade av fri vilja, även deras 

vårdnadshavare hade givit sitt samtycke till intervjun. Eleverna intervjuades i skolan 

och jag hämtade en elev i taget och visade hen in i ett ostört grupprum som jag fått låna. 

Till en början frågade jag varje elev om denne hade blivit intervjuad tidigare samt 

beskrev hur denna intervju skulle gå till. Samtliga elever var förväntansfulla och lite 

nervösa men jag upplevde att de litade på mig. Under ett intervjuliknande samtal fick 

eleverna lösa uppgifter som handlade om att bestämma arean. Till sin hjälp hade de 

mätmaterial i form av ett rutnät, kvadratiska lappar och ett rutat kollegieblock med 

penna samt mig i egenskap av en sorts pedagogisk handledare. Jag försökte ställa 

anpassade och utmanande frågor till respektive elev för att hjälpa hen i sitt resonemang 

om begreppet area och därmed leda eleven vidare i sina tankegångar. Målet var att få en 

insikt i elevers förståelse för begreppet. Detta utan att eleverna själva skulle uppleva det 

som ett misslyckande om de inte klarade av att svara på frågorna. Något som tidigare 

erfarenheter säger mig att elever annars lätt gör.  

 

 

4.5 Databearbetning 
 

Samtliga intervjuer spelades in på band. Ljudupptagningarna lyssnades sedan av och 

utvalda delar av det inspelade materialet transkriberades. Valet föll på de delar där 

informantens uppgifter var av sådant slag att de besvarade mina frågeställningar. 

Denscombe (2009) beskriver transkriberingen som en tidskrävande och ganska svår 

uppgift. Svårigheterna kan bero på dålig ljudkvalitet, ofullständigt talade meningar men 

även okunskap om hur det som sagts i intervjun ska återges på ett noggrant sätt. Det kan 

exempelvis handla om tecken för tystnad, tvekan eller ord som betonas och så vidare. 

Författaren beskriver hur det inte går att skriva exakt som informanten sa alla gånger då 

det kan blir svårt för läsaren att förstå. Den transkriberade texten måste därför göras om 

till mer läsvänlig text (Denscombe, 2009). Att transkribera allt inspelat material hade 

varit tidsmässigt omöjligt. Efter att utvalda delar transkriberats och gjorts om till en mer 

läsbar text lyssnade jag på inspelningarna ytterligare några gånger för att kontrollera att 

det jag skrivit ner stämde överens med det informanten sagt. I de fall det fanns 

möjlighet att innehållet kunde missuppfattas omformulerades detta. De transkriberade 

svaren utgjorde sedan underlagen för resultat och analys. I resultatdelen förekommer 
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citat från informanterna. Några av dessa är i viss mån  justerade i form av en mer 

läsvänlig meningsbyggnad, då det kan vara svårt att läsa och förstå talspråk som är 

ordagrant nedskrivet. De genomförda ändringarna är utförda utan uppsåt att förvränga 

innehållet.  

 

4.6 Etiska överväganden 
 

All forskning ska följa forskningsetiska principer och dessa kan motsvaras vid en sorts 

regler vars uppgift är att skydda individer som medverkar i forskningen. Inom den 

samhällsvetenskapliga forskningen preciseras fyra stycken huvudkrav som ställs på 

forskaren. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

I denna undersökning tillämpades informations- och samtyckeskravet då utvalda lärare 

och elever informerades om forskningens syfte samt tillfrågades om de ville delta i 

undersökningen. Både lärare och elever fick veta att deras medverkan var frivillig och 

närsomhelst kunde avbrytas. Ett skriftigt samtycke i form av missivbrev (se bilaga c & 

d) lämnades in före deras medverkan. I elevernas fall var det deras vårdnadshavare som, 

utöver elevernas egna godkännande, gav tillstånd till deras medverkan. Även skolan 

fick ett missivbrev (se bilaga e) där de informerades och gav sitt samtycke till att jag 

genomförde lärar- och elevintervjuerna i skolans lokaler. Samtliga intervjuer och 

inhämtade uppgifter förekommer endast i detta arbete, vilket är i linje med reglerna för 

nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet innebär att de som intervjuats hålls anonyma. 

Det går därmed inte att utläsa vilka de medverkande är, än mindre vem som har sagt 

vad. I denna undersökning  säkras de medverkandes anonymitet genom att lärarna 

omnämns som L1, L2, L3 och L4 och eleverna som E1, E2, E3, E4, E5 och E6.  

 

 

4.7 Tillförlitlighet 
 

Johansson och Svedner (2010) beskriver begreppen reliabilitet och validitet. Reliabilitet 

är detsamma som noggrannhet vid mätning. För att nå god reliabilitet krävs det att 

mätinstrumentet är så grundligt utformat att samma resultat skulle erhållas om 

mätningen upprepades vid ett senare tillfälle. Beträffande intervjuer som mätinstrument, 

kan en hundraprocentig reliabilitet aldrig uppnås. Det kan bero på att det är olika 

personer som genomför intervjuerna, att frågorna inte ställs på samma sätt samt alla 

yttre omständigheter som kan påverka intervjun (Johansson & Svedner, 2010). Denna 

undersökning genomfördes med intervjuer där syftet var att få svar på några frågor som 

formulerats i förhand. Samtliga intervjuer genomfördes av mig vilket är positivt ur ett 

reliabilitetsperspektiv. Beträffande frågeunderlaget var det lika för alla men då jag 

tillämpade en semistrukturerad intervju kom frågorna att ställas i olika ordning till 

informanterna. Frågorna ställdes inte exakt på samma sätt alla gånger heller, utan 

smärre omformuleringar kan ha skett. Utifrån detta anser jag att resultatet håller en 

relativt god reliabilitet. 

 

Validitet är detsamma som resultatets giltighet. Här vägs metoden/-erna för insamling 

av material in och huruvida de verkligen mätt det forskaren avsett att mäta.  Johansson 

och Sveder (2010) beskriver att forskaren kan fråga sig om resultatet visar en sann bild 

av det som undersökts. Det är även viktigt att forskaren får syn på sina egna åsikter då 

dessa omedvetet kan påverka resultatet (2010). Att intervjua lärare och elever om area 
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gav en god inblick i informanternas syn på begreppet. Under intervjuerna lade jag stor 

vikt vid att inte värdera eller kommentera informanternas svar utan endast följa upp med 

öppna frågor samt sammanfattningar av vad som sagts. Detta för att få veta 

informanternas syn på saken utan att blanda in egna åsikter.  
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5 Resultat och analys 
 

I kapitlet redovisas svaren från intervjuerna med lärare och elever. Svaren är en 

sammanställning av de intervjusvar som har relevans för arbetets frågeställning.  

Underrubrikerna grundar sig i arbetets frågeställningar vars resultat direkt följs upp med 

en analys. 

 

 

5.1 Lärarnas upplevelser av vilka svårigheter elever kan ha med 
begreppet area 
 
5.1.1 Elevernas svårigheter med area 

 

Resultat 

Två av lärarna anger att det kan bli problematiskt för eleverna om undervisningen av 

area sker på en för abstrakt nivå, de nämner den matematiska formeln som exempel. 

Ingen av lärarna anser dock att undervisningen på lågstadiet behöver innehålla 

matematiska beräkningar av area. Däremot säger en lärare att undervisningen givetvis 

kan behandla detta då eleverna befinner sig på olika nivåer men betonar att det inte sker 

i utgångsläget. Samtliga lärare anser att undervisningen om area på lågstadiet inte blir 

för abstrakt då den består av mer handfast material. En lärare uppger att i arbetet med 

tangram har eleverna svårt att förstå hur samma bitar kan utgöra så olika figurer. En 

annan lärare beskriver elevers svårighet med att komma ihåg själva ordet area: 

 
Egentligen skulle jag säga att det är begreppet, ordet area, som är svårt att 

befästa. Jag har jobbat med barn på mellanstadiet och de kan ha svårt att 

komma på vad det heter. De kan säga: … vad hette det nu…, aréa… mm. 

Det fastnar inte naturligt hos dem. Skulle du besöka en klass på 

mellanstadiet och be dem förklara begreppet area skulle det vara svårt för 

en del, men skulle du be dem förklara ytor och så, skulle de klippa det 

allihop. […] Fram tills nu har vi varit lite försiktiga att benämna 

matematiska ord på rätt sätt. […] Man har nog sagt att nu beräknar vi en 

yta istället för en area. (L3) 

 

Analys  

Två lärare säger att area som undervisas på en abstrakt nivå är svår att förstå, men även 

tangram och ordet area nämns som potentiella svårigheter. Lärarna anser dock att 

undervisningen på lågstadiet är väldigt praktisk och därmed inte ligger på en för 

abstrakt nivå för eleverna. Just den praktiska aspekten är något som även förespråkas i 

van Hieles (1986) andra nivå. Där beskrivs hur elevernas kunskapsbygge utgår från 

praktiska övningar för därefter kunna analysera en figurs egenskaper (van Hiele, 1986). 

Informella mätverktyg innebär dock inte alltid att förståelse för mer formella 

mätmetoder erhålls, utan dessa kan behöva förklaras (Owens & Outhred, 2006). Att 

analysera, som Bergius (2014) nämner, kan ses som en abstraktion och stämmer då 

överens med lärarnas syn om att konkret undervisning bör ske först. Det är dock ingen 

garanti för att eleverna ska förstå kopplingen mellan det konkreta och det abstrakta. 

Löwing och Kilborn (2010) drar slutsatsen att bristande undervisning om 

grundläggande begrepp i de tidigare skolåren är en bidragande orsak till elevers 

bristande känsla för geometri i högstadiet (Löwing & Kilborn, 2010). Utifrån den 

slutsatsen torde korrekta matematiska benämningar, kunna gynna elevernas känsla för 

geometri även på sikt.  
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Samtliga lärare tycks vilja att eleverna ska få uppleva area genom praktiska uppgifter 

för att skapa en förståelse dess innebörd. En lärare nämner att vissa elever kan vara redo 

för matematiska formler redan i lågstadiet men betonar dock att utgångsläget är den mer 

handfasta undervisningen. Emanuelsson, et al., (1992) skriver hur elever, enligt Van 

Hieles olika nivåer, kan lära sig matematiska beräkningar på en högre nivå än de själva 

befinner sig. Risken med det förfarandet är dock att eleven saknar den fördjupade 

förståelsen och endast lär sig beräkningen utantill (Emanuelsson, et al., 1992). Enligt 

nivåtänket bör den grundläggande förståelsen för area vara befäst innan formella 

beräkningsmetoder introduceras. 

 
5.1.2 Förkunskaper eleven behöver för att förstå innebörden av area 

 

Resultat 

Ingen av lärarna anser att eleverna behöver några särskilda förkunskaper för att kunna 

arbeta med area. Det som kommer upp, nämns mer i förbigående exempelvis som att 

kunna räkna. En annan lärare beskriver något mer utvecklade förkunskaper, som kan 

vara bra att ha i den senare undervisningen om area: 

 
… dom begreppen vi nämnde är ju väldigt fördelaktiga att ha med sig, 

dubbelt och hälften och geometriska figurers namn […] Framförallt när 

man utgår från att jobba med area på det här sättet med rutsystem av 

kvadrater, för då ser de ju direkt och kan lägga ihop det. Har de inte det 

klart för sig blir det lite svårare. (L4)  

 

Analys 

Ingen lärare ansåg att det krävdes förkunskaper för att förstå deras areaundervisning. 

Beträffande förståelsen för  dubbelt och hälften ansågs de begreppen vara viktiga för att 

förstå sambandet mellan olika geometriska figurer och dess egenskaper. Det är även 

viktigt för andra delar av matematiken, något som Clements (2004) förtydligar med sin 

parrallell mellan grundläggande geometri och aritmetikens uppbyggnad (Clements, 

2004). 

 

 

5.2 Hur lärarna arbetar med begreppet area 
 
5.2.1 När undervisning om area börjar och begreppets förekomst  

 

Resultat 

Tre av lärarna uppger att de börjar undervisa om area redan i årskurs 1, varav en börjar 

med begreppet i årskurs 1 medan de andra två för in det mer frekvent först i årskurs 3. 

Den fjärde läraren uppger att undervisning om area börjar först i årskurs 4 och hänvisar 

till att läromedlet i matematik inte tar upp något om area. Hen uttrycker sig såhär: 

 
Nä inte area, utan mer; hur många kor får plats där? eller; hur många 

bollar kan man ha där? Lite så de fick gissa mer, men man pratade inte 

om area. […] Ja, storleken på området, men inte area så.[…] Ändå är 

vår mattebok gjort för att täcka de nationella proven så att eleverna ska 

klara det, men nej begreppet area tas inte upp.[…] Ja det är mer 

praktiskt arbete (i boken) än det är uppgifter om att räkna ut arean. (L2) 

 

De två lärare som börjar använda ordet först i årskurs 3 har lite olika funderingar vad 

det kan bero på. En lärare anser att det skulle kunna vara förvirrande för eleverna om 

det blandades in svåra begrepp, exempelvis kvadratcentimeter, i samband med 
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undervisningen av area. Samtidigt uppger samma lärare att man inte ska vara rädd för 

att nämna det rätta ordet. En annan lärare tror det kan ha andra orsaker:  

 
[…] vi använder inte begreppet så ofta, men det kanske vi skulle ta och 

göra. […] Det är vi lärare som är lite rädda för det, tror jag.[…] Jag tror 

det spelar roll att man som lärare också tycker begreppet är lite svårare 

att förstå. Inte att man inte förstår det själv men att det är svårare att lära 

ut. (L1) 

 

Analys 

Tre av lärarna börjar undervisningen om area i årskurs 1. En av dem använder begreppet 

från årskurs 1 och de andra två använder det mer från årskurs 3. Löwing och Kilborn 

(2010) anger den tidigare läroplanens diffushet samt utebliven terminologibok till 

lärarna som bidragande orsak till bristande geometriundervisning. Lektionerna anses 

inte varit tillräckligt laborativa eller fokuserade på att bygga upp en grundläggande 

begreppsförståelse hos eleverna (Löwing & Kilborn, 2010). I Lgr 11 däremot framgår 

det, av kunskapsmålen för årskurs 3, att eleverna ska besitta grundläggande kunskaper 

om matematiska begrepp (Skolverket, 2011b). De tre lärarna börjar undervisa om area 

redan i årskurs 1 vilket ger eleverna god tid att bygga upp sin begreppsförståelse. Att 

det som ska läras in repeteras flera gånger, menar Atkinson och Shiffrin (1968), är 

avgörande för dess möjlighet att lagras i långtidsminnet (Atkinson & Shiffrin, 1968).  

Den uteblivna terminologibok som Löwing och Kilborn (2010) nämner kan vara en 

bidragande orsak till att två av de tre lärarna inte använder sig av begreppet area redan 

från årskurs 1. 

 

Den lärare som uppger att undervisning om area sker först på mellanstadiet tycks inte 

anse att uppgifter såsom att uppskatta storleken på ett område är en sorts arbete med 

area. Owens och Outhred (2006) tar upp olika kunskapsbrister de funnit hos lärare varav 

en av dem är uppfattningen att area är detsamma som längden x bredden. För dessa 

lärare är area en beräkningsprocedur och inte en egentlig förståelse för själva begreppet 

(Owens & Outhred, 2006). I förlängningen menar Löwing och Kilborn (2010) att 

utebliven undervisning om grundläggande begrepp i de tidigare åren kan resultera i 

bristfälliga kunskaper högre upp i åldrarna (Löwing & Kilborn, 2010).  

 
5.2.2 Vad lärarna brukar använda sig av för material när de undervisar om area  

 

Resultat 

Då läromedlet, Eldorado (Olsson & Forsbäck, 2008, 2009 & 2010), utgör en grund för 

samtliga lärares undervisning ges här en kort sammanfattning om dess innehåll, vad 

beträffar  begreppet area. I läromedlet omnämns area med just ordet area och 

förekommer redan i böckerna för årskurs 1. Uppgifterna följer samma upplägg från bok 

till bok men med en stigande svårighetsgrad. Uppgifterna kan handla om att uppskatta 

och fastställa arean med stöd av icke formella mätverktyg, såsom en bild av en ko eller 

boll. Den mest återkommande mätmetoden för area är dock ett nätliknande rutsystem. 

Figuren, vars area skall fastställas, är en del av rutsystemet. I de lättare uppgifterna 

fyller figurens form ut rutorna helt och hållet och i de svårare uppgifterna kan några av 

rutorna endast vara fyllda till hälften. I figur 6 ges två exempel på hur hur uppgifterna 

kan se ut. 
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Uppgifterna kan bestå i att eleverna ska avgöra hur många rutor en figur består av eller 

själva rita en figur med ett givet antal rutor. Det bör tilläggas att granskningen av 

läromedelet inte på något vis är en heltäckande kartläggning utan snarare en översiktlig 

genomgång, med reservation för att något missats. 

 

Samtliga fyra lärares undervisning utgår från läroboken, men skiljer sig åt beträffande i 

vilken utsträckning de följer den till punkt och pricka. Tre av lärarna uppger att de 

kompletterar med andra uppgifter och material i arbetet med area. De menar att 

undervisningen om area i dessa årskurser syftar till att ge eleverna en förståelse för vad 

begreppet innebär. Lärarna beskriver hur undervisningen sker genom praktiskt arbete 

snarare än skriftliga uträkningar av arean, detta för att ge eleverna en förståelse för 

innebörden av area. Lärarna ger exempel på uppgifter som förekommer i läromedlet, 

vilka innbeär att eleverna ska fastställa arean genom att räkna antal rutor en figur består 

av. När det gäller uppgifter som sker utöver boken nämns praktiska uppgifter, gärna 

utomhus, i positiva ordalag. Några av uppgifterna är ämnade för enskilt arbete medan 

andra är mer lämpade för att lösas i grupp. Här beskriver lärarna några övningar som de 

gjort med sina klasser:    

 
Exempelvis en tejpad kvadratmeter på golvet och kolla hur många 

lappar av den ena eller andra storleken som det får plats. Detta för att få 

en känsla för vad area är. […] Tangram är också en form av area genom 

att lägga olika figurer fast med samma bitar. (L1) 

 

[…] centimeterrutat papper är ett väldigt bra verktyg. Då får man in det 

här med måttet också även om man inte pratar om kvadratcentimeter än 

så länge. […] Det är mer att få dem att känna känslan av hur stor en yta 

kan vara. (L3)  

 

Redan i ettan får de figurer där eleverna ska kolla hur många kvadrater 

som fattas eller hur många kvadrater figuren är gjord av. De får klippa 

och klistra och kolla hur många där får plats. (L1) 

 

[…] i ettan så handlade det framförallt om ytor, att jämföra olika ytor 

[…] Vi jobbar mycket med centimeterrutat papper. Sen är det inte 

kvadratcentimetern i sig som är det viktiga utan att räkna rutor.  Få dem 

att hitta lite strategier för hur man kan jämföra och se på olika figurer, 

till exempel större och mindre. (L3) 

 

Det är mycket rutsystem när vi jobbar med det i trean. […] Vi har redan 

jobbat med att rita figurer exempelvis hur stor en figur blir. Man 

benämner det inte med kvadratcentimeter eller så, utan man benämner 

det mer med rutor.[ …] Lite mer praktiskt arbete just för att eleverna 

ska förstå vad det betyder, vad man menar med area, så att det inte bara 

blir en formel eller sådär. (L4) 

 

En lärare funderar kring hur undervisningen kan göras mer verklighetsnära och utgå mer 

från elevernas förkunskaper:  
 

Många barn spelar ju Minecraft och det är ju inte area direkt, men hela 

perspektivseendet, och många barn är ju fantastiskt duktiga på det. De 

Figur 6. I den vänstra figuren är rutorna 

helt fyllda, medan i den högra figuren  är 

fyra rutor enbart fyllda till hälften. 

 



  
 

25 

sätter ihop och bygger figurer. I ett sådant sammanhang skulle säkert 

areabegreppet kunna sättas in. De är ju grymma på det där, vilka bitar 

som ska sättas in. Jag tror det är viktigt att ta tillvara på det barnen kan. 

Det är vi lärare som är lite tröga där. Jag borde ju lära mig det 

(minecraft) för att kunna ta tillvara på deras kunskaper. (L1)  

 

Minecraft är ett datorspel där spelaren till exempel kan konstruera byggnader, parker 

eller en hel värld med hjälp av kuber.   

  

Analys 

Samtliga lärares undervisning utgår från läroboken i matematik. I den behandlas area till 

en början med uppgifter om att uppskatta hur många av det ena eller andra föremålet 

som ryms inom en viss figur. Vidare kommer areauppgifterna till största del mätas med 

ett rutnät av kvadratiska rutor. Även lärarnas egna förslag på praktiska uppgifter 

innehåller kvadrater på något vis, antingen som figur eller som mätinstrument. Owens 

och Outhred (2006) framhåller kvadrater som ett bra mätverktyg för eleverna i sitt 

arbete med att skapa kunskap och förståelse för begreppet area. De anser dock att 

eleverna bör få mäta area på olika sätt för att förstå att kvadratiska enheter är ett bra 

mätverktyg för att mäta area. De betonar även att det är viktigt med laborativt material i 

undervisningen men poängterar att det per automatik inte genererar en ökad förståelse 

för areans mer formella räknemetoder (Owens & Outhred, 2006). Den undervisning 

som lärarna ger som exempel handlar i stor utsträckning om mätning med eller av 

kvadrater och saknar den variation av mätmetoder och laborativa material som Owens 

och Outhred (2006) förespråkar. Clements (1999) beskriver hur informella mätmetoder 

kan förvirra eleverna och förespråkar istället standardiserade mätverktyg. Detta för att 

bygga upp elevernas inre mätinstrument som sedan används vid uppskattning av längd 

och avstånd. När grundförståelsen för mätning finns kan informella mätverktyg 

användas för att eleverna ska förstå vikten av standardiserade mätinstrument (Clements, 

1999). Det bör tilläggas att Clements studie endast berör mätning av endimensionella 

mått, inte tvådimensionella.  

 

Area är ett mått för storleken på någonting som är tvådimensionellt och kräver således 

en god rumsuppfattning för att förstå. Clements (2004) framhåller vikten av god 

rumsuppfattning och visualiseringsförmåga för att på sikt skapa förståelse för rymder. 

För att ge eleverna goda förutsättningar att nå dit understryker Clements (2004) vikten 

av laborativt material och undersökande arbetsformer. Clements (2004) ger även förslag 

på material såsom, mönsterbitar, pussel, tangram och ”quick image”. Han anser att 

elever som endast arbetar med bilder har svårt att bygga upp sin rumsuppfattning 

(Clements, 2004). Två lärare nämner praktiska uppgifter för mätning av area och säger 

att de med fördel kan förläggas utomhus och en lärare nämner tangram. En av lärarna 

har även tankar kring datorspelet Minecraft, som hen tror skulle kunna berika 

undervisningen. Det är i så fall en idé som stämmer överens med Clements (2004) 

vision om att framtida teknikutveckling skulle komma att berika det laborativa 

undervisningsutbudet (Clements, 2004).   

 

 

5.3 Elevernas uppfattning om innebörden av area 
 

Resultat uppgift 1 

Frågan eleverna fick var vilken av två stycken blå vattenpölar som var störst (se bilaga 

b). Korrekt svar på frågan är att den nedersta, något ljusare, vattenpölen är störst. E3, 

E4, E5 och E6 väljer att uppskatta vilken som är den största pölen med hjälp av 
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ögonmått. För att bevisa att de har rätt väljer de alla att lägga pölarna på varandra. Dessa 

fyra elever väljer den pöl som har störst area.  

 

E1 önskar mäta med en linjal men i frånvaro av sådan väljs rutnätet istället. Hen 

faställer sedan pölarnas area genom att räkna ”hela” rutor. E1 har inte använt sig av 

mätmetoden tidigare men känner sig säker på vilken pöl som är störst, vilket också är 

korrekt. E2 börjar föra ett resonemang kring vilken pöl som är störst:  

 
Denna (den mindre pölen) ser lite ut som ett moln tänker jag, men jag 

tycker den här (den större pölen) ser störst ut. (E2) 

 

E2 önskar mäta med linjal men i frånvaro av sådan väljs de kvadratiska lapparna istället. 

Lapparna placeras runtom pölarna, alltså omkretsen. Några lappar har mellanrum medan 

andra överlappar varandra. E2 anser att samma pöl som tidigare är den som är störst. 

Avslutningsvis visar jag att pölarnas storlek också kan fastställas genom att läggas på 

varandra. Den metoden får E2 att bli än mer säker på sin sak, och återigen fastställs den 

största pölen som störst.   

 

Analys uppgift 1 

Samtliga elever gjorde en korrekt bedömning av vilken pöl som var störst. Fyra av 

eleverna valde att bevisa sin hypotes dels genom att uppskatta dess storlek och dels 

genom att jämföra pölarna liggandes på varandra. Clements (2004) beskriver hur 

visualiseringsförmågans dynamiska bild  kan hjälpa en person att för sitt inre uppskatta 

ett föremåls storlek i förhållande till ett annat föremåls storlek (Clements, 2004). Denna 

dynamiska bild tycks E3, E4, E5 och E6 delvis ha då de tittar på vattenpölarna och 

uppskattar vilken av de två som är störst men även att de jämför vattenpölarna genom 

att lägga dem på varandra. E2 uppskattar också vilken pöl som är störst men upplevs 

som mer osäker och tar därefter till helt andra mätmetoder. Metoder som egentligen inte 

hjälper hen i dennes försök att fastställa den största arean. E1 använder sig inte alls av 

någon inre dynamisk bild till att börja med utan väljer istället att mäta arean med hjälp 

av rutnätet. Clements (2004) beskriver att visualiseringsförmåga handlar om att kunna 

föreställa sig, både två- och tredimensionella inre bilder, vilket är en av delarna i att ha 

god rumsuppfattning. För att uteveckla dessa rekomenderar Clements laborativt 

material (Clements, 2004). 

 

Resultat uppgift 2  

Uppgift 2 handlade om att fastställa vilken av de två figurerna, rektangeln och triangeln, 

som har störst area (se bilaga b). Rätt svar på frågan är att rektangeln är störst. I citatet 

förtydligas vilken figur eleven refererar till genom att r står för rektangeln och t för 

triangeln. Uppgift 2 är den uppgift som samtliga elever ägnat mest tid åt att lösa. De 

uttryckte även att uppgiften var svårare än den första. 

 

E1 använder sig av rutnätet, räknar hela rutor och fastställer rektangeln som störst. Hen 

prövar även att vrida figuren och konstaterar att antalet hela rutor förändras men 

slutresultatet kvarstår. E1 prövar även de kvadratiska lapparna. Först lägger hen 

lapparna runt figuren (omkretsen) men konstaterar att de nog bör läggas på istället. 

Samma slutresultat uppnås.  Avslutningsvis provar E1 jämföra figurerna genom att 

lägga dem på varandra och visualisera att den utstickande delen av triangeln istället 

placerades på rektangeln. I samband med det upplevs E1 bli väldigt säker på sin sak, 

rektangeln är störst. 

 

E2 och E3 för diffusa resonemang kring vilken figur som är störst: 
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Ja, men jag tycker denna (t) är störst. Den är väl längst, det är nog det 

jag tror. Fast denna (r) är ju mycket tjockare, men jag tror denna (t) är 

störst […]. (E2) 

 

Men jag tänker att jag tar bort den (r) och då tänker jag att den (r) är 

störst, och då visar man ju att den (r) är mycket större, eller den (r) är 

mycket mindre än den här (t) för att den (t) är som en våg som man kan 

mäta dem. Så den (t) är störst eller den är längst och då är dom inte 

likadana. (E3)  

 

E2 väljer att mäta med hjälp av rutnätet. Alla rutor räknas oavsett hur stor del av rutan 

som fylls av figuren, hen tror inte heller att det har någon betydelse. E3 jämför genom 

att lägga figurerna på varandra. E3 provar även att rita av figurerna i kollegieblocket 

och för ett osammanhängande resonemang kring hur detta ska hjälpa till att fastställa 

arean på figurerna. Bägge eleverna fastställer att triangeln är störst, vilket blev bägges 

resultat oavsett mätmetod. 

 

E4, E5 och E6 lägger figurerna på varandra och visualiserar vilken som är störst. Alla 

tre anser att rätt svar är rektangeln. För att säkerställa att det stämmer väljer alla tre att 

mäta figurerna med rutnätet. Alla tre anser att rektangeln är lätt att mäta då rutorna fylls 

ut i sin helhet. I triangeln är det flera rutor som bara delvis fylls. Alla tre elever funderar 

på hur de ska resonera kring detta faktum. Den slutliga lösningen blir att para ihop, 

alternativt uppskatta hur många hela rutor dessa ”halva” rutor skulle kunna utgöra, och 

räkna utifrån det. Alla tre kommer fram till att rektangeln är störst.   

 

Analys uppgift 2 

Samtliga elever ansåg att uppgift 2 var svårare än uppgift 1. Det kan bero på att 

figurernas skilda former gjorde det svårt att visualisera vilken som var störst. Det är 

något som i så fall styrks av Owens och Outhred (2006) som beskriver hur elever 

påverkas av figurers former när det handlar om att fastställa deras area (Owens & 

Outhred, 2006). Samtliga elever anser att den figur som de visualiserat som störst också 

var det, efter att de på andra sätt försökt mäta arean. Visualiseringsförmågan tycks ha 

stor inverkan på elevernas övertygelse om de olika storlekarna.  

 

E4, E5 och E6 visualiserar och uppskattar att rektangeln är störst. Samtliga tre elever 

väljer sedan att bevisa det genom att använda rutnätet och räkna antalet rutor som 

respektive figur genererade. E1 testar istället rutnätet först, därefter lapparna och sist 

visualiserar hen storleken på figurerna. Elev 1, 4, 5 och 6 använder samma metoder som 

de gjorde vid föregående uppgift. De drar också slutsatsen att rutor som är fyllda till 

viss del inte kan vara lika mycket värda som dem som är helt utfyllda. Clements (2004) 

menar att en dynamisk visualiseringsförmåga kan kopplas ihop med andra inre bilder 

och bland annat uppskatta om olika delar får plats på olika ställen (Clements, 2004), 

något som dessa elever visar prov på.  

 

E2 och E3 uttrycker båda två att triangeln är längst och resonerar om att den därmed 

även är störst. Owens och Outhred (2006) lyfter fram att det kan vara svårt för många 

elever att gå från att mäta någonting endimensionellt till att mäta något 

tvådimensionellt. De konstaterar även att elever kan få en förståelse för area om de 

istället för linjal får använda sig av brickor för att täcka ett område (Owens & Outhred, 

2006). Clements (2004) rekommenderar att arbeta med undersökande metoder och 

laborativt material för att utveckla god rumsuppfattning och visualiseringsförmåga. 

Något som krävs för att förstå innebörden av exempelvis tvådimensionella mått 
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(Clements, 2004), vilket exempelvis area är. E2 och E3 har ännu inte förståelsen för 

tvådimensionella mått men med mer laborativ och undersökande undervisning skulle 

den förståelsen kunna utvecklas.  

 

Resultat uppgift 3 

Eleverna tillfrågas om hur de skulle göra för att räkna ut hur stor en vägg är. Jag sätter 

in uppgiften i ett sammanhang då jag berättar att det kan handla om att vi ska måla eller 

tapetsera en vägg, och därmed behöver ta reda på hur stor den är. För eleverna 

exemplifieras det genom att vi låtsas att en av väggarna i rummet, där intervjun 

genomförs, ska göras om. Samtliga elever anser att det skulle behövas ett måttband eller 

liknande för denna uppgift. På följdfrågan hur de skulle gå tillväga om de hade haft ett 

sådant så uppger alla att de skulle ha ”mätt lite” med det. Alla eleverna har en 

uppfattning om att väggen måste mätas på bredden och på höjden. Dock varierar 

precisionen för hur detta skulle se ut mellan de olika eleverna, några är exakta och 

korrekta i sina måttpunkter medan andra tycks markera ställen på måfå. Alla elever 

utom E6 uppger att de inte vet hur de skulle gå vidare i sin mätning.  

 

E6 däremot konstaterar att det är en svår uppgift men ser samtidigt ut att fundera på 

olika lösningar. Hen frågar varför man inte kan välja att mäta dörren istället och jag 

svarar att det kan E6 absolut göra istället om hen vill. E6 får en ide och visar hur hen 

tänkt mäta dörren med hjälp av rutnätet. E6 förklarar hur hen enbart tänker använda 

nätet som en linjal vilket betyder att det utgör en rad av elva rutor. E6 mäter upp att 

dörren är 101 rutor hög och 45 rutor bred. Därefter multiplicerar E6 talet i huvudet för 

att få fram hur många rutor hela dörren består av. E6 slutliga svar på hur många antal 

rutor dörren består av blir inte rätt. Dock är strategin för att räkna ut en area på en 

rektangel helt rätt. E6 tycks förstå den bakomliggande logiken för formeln längden x 

bredden.  

 

Analys uppgift 3 

Samtliga elever önskar något att mäta med, ett måttband eller dylikt. Alla eleverna tycks 

ha en kunskap om att ett sådant mätverktyg brukar användas vid liknande mätning. 

Clements (1999) förespråkar att elever ska få mäta med standardiserade mätverktyg, 

exmeplvis en linjal eller ett måttband och anser att informella mätverktyg snarare 

förvirrar eleverna (Clements, 1999). Fem av eleverna har inte riktigt förstått exakt vad 

som ska mätas och hur det ska räknas. En av de sex eleverna kommer dock på den 

matematiska formeln för beräkning av en rektangels area. Clements (2004) drar 

paralleller mellan elevers inre bilder av geometriska former och dess egenskaper samt 

hur dessa hjälper eleverna att förstå aritmetik. Clements menar att förståelsen för 

aritmetiken bygger på eller visualiseras av elevens inre bild av ett geometriskt objekt 

(Clements, 2004). Det tycks som att en av eleverna har byggt upp delar av en sådan bild 

medan de andra har en liten bit kvar för att nå dit.   
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6 Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion  
 

Jag anser att valet av semistrukturerad personlig intervju, som metod för att få svar på 

frågeställningarna, har fungerat bra. Genom att intervjua både lärare och elever 

undersöktes syftet utifrån två olika perspektiv. I intervjuerna med lärarna så upplever 

jag att metoden gav informanterna utrymme att utveckla sina svar och jag gavs tillfälle 

att ställa följdfrågor på ett naturligt sätt. Denscombe (2009) beskriver att vanliga 

metoder för insamling av data vid kvalitativa studier är via intervju och observation 

(Denscombe, 2009). För ytterligare en dimension på arbetet hade det varit intressant att 

observera några lektioner med de intervjuade lärarna.  

 

Samtliga intervjuer dokumenterades med ljudupptagning och korta anteckningar. I 

intervjuerna med lärarna räckte det gott och väl med ljudupptagning. Denscombe (2009) 

nämner att nackdelen med ljudupptagning är att det inte registerar exempelvis 

kroppsspråket (Denscombe, 2009). Att ljudupptagning inte registrerar något kropsspråk 

eller vad personen gör var mer påtagligt i elevintervjuerna, exempelvis när eleverna 

löste uppgifterna och förklarade sina tankegånger med beskrivande gester. Även om jag 

gjorde små anteckningar om detta så hade ett observationsschema eller videoinspelning  

varit att föredra. Då jag transkriberade intervjuerna medan de låg färskt i minnet kom 

jag fortfarande ihåg de flesta gesterna så jag förstod vad som sades. Det skulle dock 

vara svårt för någon annan att göra samma sak. De inspelade elevintervjuerna har därför 

på sikt låg tillförlitlighet.  

 

Det är svårt att erhålla en hundraprocentig reliabilitet när insamling av data skett i form 

av intervjuer. Dock är det enbart jag som genomfört intervjuerna och samma underlag, 

för respektive informantgrupp, har använts vid samtliga intervjuer. Dessutom har 

intervjuerna dokumenterats på samma sätt och alla har ställts inför samma frågor och 

nedtecknats medan minnet var färskt. Utifrån de parametrarna anser jag därför ändå att 

reliabiliteten är relativt god. 

 

Den ursprungliga planen var att intervjua lärare och elever från två olika skolor, men 

endast informanter från en skola hade möjlighet att medverka. För att minska 

sårbarheten kunde flera skolor ha kontaktats. De två tillfrågade skolornas 

upptagningsområden har sociokulturella skillnader, vilket är en parameter som hade 

varit intressant att ha med i en jämförelse. Det skulle även vara intressant att ta reda på 

hur föräldrarnas utbildningsnivå och/eller deras matematikkunskaper påverkar elevernas 

resonemang och svar.  

 

Vad beträffar arbetets validitet så anser jag att datainsamlingsmetoden, att intervjua, 

fungerade bra. Min upplevelse är att samtliga informanter svarade sanningsenligt på 

mina frågor då de gav mig uttömmande svar. Det är därmed något som ger arbetet en 

relativt hög validitet. Johansson och Svedner (2010) beskriver generaliserbarheten som i 

vilken utsträckning resultatet kan ses som representativt för alla. Med andra ord, om 

samma resultat skulle erhållas även om många fler blev intervjuade (Johansson & 

Svedner, 2010). I detta arbete går det inte att generalisera resultaten då informanterna är 

för få och dessutom från samma skola. Generaliserbarheten skulle öka om 

undersökningsmetoden kompletterades med observationer och urvalet utökades till att 

omfatta lärare och elever från flera olika skolor.  
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6.2 Resultatdiskussion 
 
6.2.1 Lärarnas upplevelser av vilka svårigheter elever kan ha med begreppet area 

Lärarna upplever inte att undervisningen om area på lågstadiet är problematisk för 

eleverna att förstå. Undervisningen syftar till att ge eleverna en känsla för olika areor, 

alltså tvådimensionellt mätande, och därmed en förståelse för vad area är. Lärarna 

menar att uppgifterna är av mer praktisk natur och att beräkning med formler kommer 

först senare. Flertalet av de praktiska exemplen handlar om små areor som kan mätas 

med hjälp av kvadratcentimetrar. Trots att geobrädet anses vara ett bra material för 

undervisning av area i yngre åldrar är det ingen som nämner det. Clements (2004) 

framhåller vikten av att, i tanken, kunna visualisera både två- och tredimensionella 

föremål. Denna inre bild kan vara statisk och eleven får då svårt att föreställa sig 

exempelvis ett föremål, på mer än ett sätt. Om bilden istället är dynamisk kan eleven 

undersöka och koppla ihop den inre bilden med andra inre bilder (Clements, 2004). 

Risken med att använda en och samma mätmetod för area kan bli att eleverna bygger 

upp en statisk istället för dynamisk bild. I elevintervjuerna var majoriteten av svaren, 

som rörde små figurer, rätt. I uppgiften som handlade om en större yta tog det stopp för 

alla elever utom en. Det kan givetvis bero på flera olika saker såsom mognad, 

kunskapsnivå och intresse men skulle också kunna tyda på en mindre dynamisk inre 

bild av area. 

 

Frågan är vilka kunskaper eleverna får med sig från lågstadietiden och vad dessa ligger 

till grund för, i kommande matematik. Clements (2004) konstaterar att 

orienteringsförmågan och visualiseringsförmågan behöver samverka för att erhålla en 

god rumsuppfattning, vilket i sin tur är en förutsättning för att skapa sig en förståelse för 

rymder (Clements, 2004). Då det tvådimensionella måttet area, är en del av 

rumsuppfattningsförmågan kan det även tänkas utgöra en grund för elevernas 

kommande förståelse för geometri i form av tredimensionella mått, mått i kubik och 

förståelse för sfärer.  

 
6.2.2 Hur lärarna arbetar med begreppet area 

Undervisning om area börjar redan i årskurs 1. Lärarna utgår från läromedelet Eldorado, 

vars mätmetoder av area stämmer väl överens med Owens och Outhred (2006) 

rekommendationer. Det vill säga att eleven först ska uppskatta och mäta arean med 

informella mätmetoder, för att  på sikt förstå det positiva med ett system av kvadrater 

(Owens & Outhred, 2006). I läromedlet är det däremot redan förbestämt vilket 

mätredskap som ska användas. Risken finns därmed att många elever servas med den 

mest fördelaktiga mätmetoden innan de själva nått den insikten.  

 

Uppgifterna bestod enbart av bilder i boken där arean skulle fastställas på ett eller annat 

sätt. Clements (2004) forskning visar att undervisning med enbart bilder kan försvåra 

för eleverna att bygga upp sin rumsuppfattningsförmåga (Clements, 2004). Om 

undervisningen enbart utgår från läromedlet kan det finnas risk att vissa elever får svårt 

att utveckla en god rumsuppfattning. Andra mer praktiska uppgifter kan därför spela en 

viktig roll för eleven. Lärarna ger några exempel på sådana uppgifter och material men 

dessa skulle kunna utökas med fler undersökande arbetsmetoder och material som 

exempelvis, geobräde, pussel och genom att konstruera egna figurer från delar till 

helhet.  

 

Det finns lite olikheter i vad lärarna anser är upgifter om area och huruvida dessa 

faktiskt behandlar begreppet area. En lärares syn på area skulle kunna passa in på det 



  
 

31 

som Owens och Outhred (2006) konstaterat, nämligen att många lärare anser att area 

enbart är en beräkningsformel (Owens & Outhred, 2006). I Löwing och Kilborns (2010) 

intervjuer med lärare visade sig liknande uppfattningar vara vanliga (Löwing och 

Kilborn, 2010). Sedan en tid tillbaka tillhandhåller Skolverket (2013) en fortbildning 

vid namn Matematiklyftet för att komplettera lärarnas egna kunskaper och 

undervisningsmetoder i matematik, med syfte att generera ökad måluppfyllelse hos 

eleverna (Skolverket, 2013). Läraren själv vet säkerligen vad area är, men en vidgad syn 

på begreppet skulle kunna gynna undervisningen. 

 

6.2.3 Elevernas uppfattning om innebörden av area 

I uppgift 1 och 2 utgår eleverna i mångt och mycket från hur de uppfattar storleken på 

figuren. De gör alltså en uppskattning av figurens storlek och försöker därefter finna 

belägg för sin åsikt. Det gällde samtliga elever oavsett om de svarade rätt eller inte. Det 

tyder på en stor tillit till sin egen uppskattningsförmåga och/eller brister i elevens 

mätmetoder. Clements (2004) lyfter fram laborativa material och undersökande metoder 

för att utveckla god rumsuppfattning och visualiseringsförmåga. Något som ligger till 

grund för att förstå sig på tvådimensionella mått (Clements, 2004).  Owens och Outhred 

(2006) är inne på samma spår när de konstaterar att elever kan ha svårt att gå från en- 

till tvådimensionella mått och förespråkar också laborativt material, i form av klossar, 

vid areamätning (Owens & Outhred, 2006).  

 

I uppgift 3 efterfrågar alla elever ett måttband eller liknande för att mäta med. Fem av 

sex elever anser att de mätverktyg som finns tillgängliga inte är tillräckliga för denna 

uppgift. Den sjätte eleven föreställer sig att rutnätet är en sorts linjal. Clements (1999) 

anser att elever ska få använda sig av standardiserade mätverktyg då det hjälper dem att 

bygga upp sin förståelse för just mätning. Informella mätverktyg kan snarare förvirra 

menar han (Clements, 1999). Mycket av elevernas undervisning i area utgår från 

informella mätverktyg, vilket gör Clements (1999) rekommendation intressant. Det bör 

dock tilläggas att Clements (1999) resultat grundar sig i en studie där endimensionella 

mått mättes, inte tvådimensionella vilket area är.  

 

Clements (2004) beskriver hur en dynamisk bild kan återskapas, undersökas, kopplas 

ihop med andra dynamiska bilder och tillämpas i andra sammanhang (Clements, 2004). 

En dynamisk bild av area och hur denna kan mätas torde således vara att förstå 

konceptet bakom ett rutnätsystem och att koppla detta till aritmetiska räknemetoder 

samt tillämpa metoden på alla områden, oavsett dess storlek. En kunskap som en av 

eleverna visar tecken på att förstå.  

 

 

6.3 Fortsatt forskning 
 
Frågor som har väckts under arbetets gång är bland annat hur undervisningen ser ut på 

en skola som använder sig av ett annat läromedel. Det skulle också vara intressant att ta 

reda på hur elevernas kunskaper följs upp på mellanstadiet, men även vilka 

förkunskaper eleverna har med sig från förskolan och förskoleklass.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A 
 

Intervjufrågor lärare 
Informera och få underskrift på att det är okej att jag spelar in intervjun. Berätta att de är 

anonyma och att inspelningen endast är till för mig och att jag inte kommer spela upp 

det för någon annan. Berätta än en gång att syftet med min undersökning är att ta reda 

på hur lärare arbetar med begreppet area.   

Uppmjukningsfrågor: Hur länge har du arbetat som lärare? Har du alltid jobbat med de 

här åldrarna? Hur länge har du undervisat i matematik? Luska i vilken lärarutbildning 

de gick, vad har de för fördjupningsämnen mm. 

 

Hur ser din erfarenhet ut av att undervisa om begreppet area? 

 

 

Vad brukar du använda dig av för material när du undervisar om area?  
(ex. utgå från boken – i så fall hur ser dessa uppgifter ut? något annat material? 

särskilda övningar? etc. Be att få titta på dem.) 

 

 

Vad ser du för fördelar och/eller nackdelar med det material du använder? 

 

 

 

Vad upplever du att eleverna har svårt att förstå när det handlar om area? 

 

 

 

Vilka förkunskaper anser du att eleven behöver ha för att kunna förstå vad area 

är? 

 

 

  



  
 

II 

Bilaga B 
 

Intervjufrågor elever 

 
Uppvärmningsprat om de blivit intervjuad någon gång förut, om de vet vad det innebär 

att vara anonym mm. Jag kommer också berätta att jag spelar in samtalet eftersom jag 

inte hinner skriva ner allt vi pratar om, men att det bara är jag som kommer att lyssna på 

det. Samt informera om att deras svar hjälper mig i min undersökning. 

 

Intervjun med eleverna sker en och en och blir mer av ett samtal kring nedanstående 

övningsuppgifter där min avsikt är att ta reda på hur de resonerar kring att avgöra 

storleken på olika figurer. Till sin hjälp har de flera lappar i två olika storlekar samt ett 

rutnät i form av någon sorts hönsnät. De kommer inte att få klippa i figurerna. 

  



  
 

III 

Uppgift 1 

Här ser du två vattenpölar. Vilken av dem är störst?  

Följdfrågor: Hur vet du att ”den” pölen är störst? Hur kan man mäta det? Visa hur du 

tänkte? (I verkligheten kommer pölarna vara urklippta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

IV 

Uppgift 2 

Vilken är störst av rektangeln och triangeln?  

Följdfrågor: Hur kan man göra för att ta reda på det? Jag kommer att utmana eleven 

genom öppet fundera ifall de olika mätverktygen (lapparna och rutnätet) kan vara till 

någon hjälp. Här måste jag utgå från det resonemang som eleven uppvisade på 

föregående uppgift. Sedan kommer vi diskutera kring vilken figur eleven anser vara 

störst och hur de kan vara säkra på det osv. När uppgiften väl är löst kommer jag fråga 

om eleven vet vad det kallas när man har mätt upp ett område på detta viset.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

V 

Uppgift 3 (i mån av tid och ork hos eleven) 

Om vi skulle ta och tapetsera väggen där (peka på en vägg), hur kan vi ta reda på hur 

stor area den har? Alltså hur stort område är det tapeterna ska täcka? 

 

  



  
 

VI 

Bilaga C 
 

Hej! 

Jag, Frida Lindberg, studerar till lärare vid Linneuniversitetet i Kalmar. Till 

mitt självständiga arbete som jag skriver i ämnet matematik önskar jag 

intervjua lärare i årskurserna F-3. Syftet med mitt arbete är att ta reda på 

hur lärare undervisar om begreppet area. 

För att mina intervjuer ska räknas som kvalitativa så kommer jag att 

dokumentera dessa med hjälp av ljudupptagning, anteckningar och viss 

mån fotografering men då endast av undervisningsmaterial. 

Dokumentationen kommer enbart att användas av mig för mitt 

självständiga arbetes räkning.  

Mitt självständiga arbete handleds av universitetsadjunkt Gunilla Nilsson 

och om ni behöver komma i kontakt med henne så är hennes mejladress: 

gunilla.i.nilsson@lnu.se och telefonnummer 0470-70 8180. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och ställer gärna upp på en 

intervju. 

 

Namn:_______________________________________________________ 

 

Namnförtydligande:____________________________________________ 

 

Ort:_______________________ Datum:________________________ 

  

mailto:gunilla.i.nilsson@lnu.se


  
 

VII 

Bilaga D 

Förfrågan om att intervjua ert barn 
 

Hej! 

Jag heter Frida Lindberg och studerar till lärare vid Linneuniversitetet i 

Kalmar. För ca ett år sedan var jag i ert barns klass och genomförde min 

verksamhetsförlagda utbildning och lärde känna alla elever väl.  

Nu är jag i full gång och skriver min uppsats i ämnet matematik och önskar 

intervjua några elever. Syftet med mitt arbete är att ta reda på hur lärare 

undervisar om begreppet area och genom att intervjua några elever hoppas 

jag få inblick i hur de upplever undervisningen.  

Min förfrågan till dig/er är om jag får intervjua ert barn för detta ändamål?  

Om ditt/ert barn får delta, och på så vis hjälpa mig i min uppsats, så är det 

bara att skriva under och skicka med pappret till skolan senast onsdag 3/12-

14.  

 
För att mina intervjuer ska räknas som kvalitativa så kommer jag att dokumentera dessa med hjälp av 

ljudupptagning och anteckningar vilka enbart kommer att användas av mig för mitt självständiga arbetes 

räkning. Ert barns medverkan är helt frivilligt och dennes uppgifter kommer endast att användas i min 

uppsats.  Ert barns uppgifter behandlas med fullständig sekretess och kommer att avidentifieras i 

uppsatsen. Med andra ord kommer ingen kunna veta vem ert barn är eller vad han/hon har sagt.     

Mitt självständiga arbete handleds av universitetsadjunkt Gunilla Nilsson och om ni behöver komma i 

kontakt med henne så är hennes mejladress: gunilla.i.nilsson@lnu.se och telefonnummer 0470-70 8180. 

Och för att komma i kontakt med mig så är det bara att mejla: fl222cj@student.lnu.se.  

 

Vänligen 

Frida Lindberg 

 

 

 

 

 

Jag/vi har tagit del av ovanstående text tillåter att mitt/vårt barn blir 

intervjuad. (Om det finns två vårdnadshavare ska bägge skriva under.)  

Intygas av: 

 

_________________________ _________________________ 

Vårdnadshavare 1  Vårdnadshavare 2 

 

_________________________ _________________________ 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

 

 

_________________________ _________ __________________ 

Ort   Datum 

  

mailto:gunilla.i.nilsson@lnu.se
mailto:fl222cj@student.lnu.se


  
 

VIII 

Bilaga E 

Förfrågan om att genomföra intervjuer skolan 

 
Hej! 

Jag heter Frida Lindberg och studerar till lärare vid Linneuniversitetet i Kalmar. Jag har 

tidigare varit i skolan och genomfört en VFU-kurs men även vikarierat en del.   

Nu är jag i full gång och skriver min uppsats i ämnet matematik och önskar intervjua 

några lärare och elever. Syftet med mitt arbete är att ta reda på hur lärare undervisar om 

begreppet area. 

För att få genomföra mina intervjuer på er skola skulle jag behöva ett skriftligt 

godkännande på det.  

 

För att mina intervjuer ska räknas som kvalitativa så kommer jag att dokumentera dessa 

med hjälp av ljudupptagning som enbart kommer att användas av mig för mitt 

självständiga arbetes räkning. Uppsatsen följer vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer för grundläggande individskydd, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 

Mitt självständiga arbete handleds av universitetsadjunkt Gunilla Nilsson och om ni 

behöver komma i kontakt med henne så är hennes mejladress: gunilla.i.nilsson@lnu.se 

och telefonnummer 0470-70 8180. Och för att komma i kontakt med mig så är det bara 

att mejla: fl222cj@student.lnu.se.  

 

Vänligen 

Frida Lindberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har tagit del av ovanstående text och godkänner att intervjuerna de genomförs här på 

vår skola.  

 

______________________________ ___________________________ 

Namn   Yrkesbefattning 

 

______________________________  

Namnförtydligande 

  

______________________________ ___________________________ 

Ort   Datum 
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IX 

Bilaga F 
 

Observera att endast bild nr. 6 är autentisk, övriga bilder är montage. Bilderna är 

konstruerade för att ge läsaren en bättre förståelse för hur mätverktygen ser ut men även 

en visuell inblick i hur eleverna använde de olika mätverktygen.  

 

         
 

 

 

 

          
 

 

 

            

Figur 2. Triangeln och rektangeln täckta av 

rutnätet. Bägge figurerna är placerade på ett 

sätt som minimerar antalet rutor som endast 

är delvis täckta. 

Figur 1. ”Pölarna” i uppgift 1.  

Figur 3. Rektangeln täckt av rutnätet på ett 

mindre fördelaktigt vis. 

Figur 4. Triangeln täckt av rutnätet på ett 

mindre fördelaktigt vis. 

Figur 5. Kvadrater på väg att mäta 

omkrets respektive area på triangeln och 

rektangeln.  

Figur 6. Elev E3:s lösning på 

uppgift nr.2. E3 använde här 

det rutade kollegieblocket. 


