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Sammanfattning 

Syftet med studien är att utifrån ett fokus på begreppsförståelse undersöka hur en varierad 
undervisning i geometri utvecklar SUM-elevers lärande. Det sker genom att en lektionsserie på fem 
lektioner genomförs med sju elever i årskurs 7. Lektionerna inspireras och utformas utifrån 
Skolverkets geometrimodul där varierad undervisning utgör en viktig del. En verksamhetsteoretisk 
modell ligger till grund som teoretisk utgångspunkt och som analysverktyg. Med verksamhetsteorins 
sociokulturella perspektiv och dess holistiska synsätt tas därmed hänsyn till flera medierande faktorer. 
I studien genomfördes reflektionsanteckningar, deltagande lektionsobservationer och elevintervjuer. 
Studiens resultat visar på att eleverna ökade sin förmåga att kommunicera geometrin, till viss del ökar 
deras förmåga att tolka och lösa problem. Ett positivt gruppklimat och konkret material kan ses som 
bidragande till det. Resultatet visar dock inte att elevernas förmåga att abstrahera geometriska 
begrepp ökat. 

Nyckelord: begreppsförståelse, varierad undervisning, verksamhetsteori 
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1 Inledning 

Hur kan en högstadieelev beräkna hypotenusan om hen inte vet att det är diagonalen i en rektangel? 

Hen kanske inte heller vet vad en diagonal är, eller ens vad en rektangel är? 

Inspiration till titeln kommer från ordet och uttrycket gungfly. Ett gungfly är ett gungande markstycke 

på en myr. Begreppet gungfly används förmodligen mer sällan i den bemärkelsen utan mer ofta som 

en bildlig beskrivning av ett osäkert läge eller situation. Vilket meningen med titeln också är. Det kan 

även vara så att det är fler människor som uppfattar uttrycket så, och inte sett och tolkat det ur dess 

ursprungsbetydelse. Att förstå och kunna använda begrepp underlättas när man kan se en förklaring 

eller ett samband bakom, än mer om man har upplevt det. Min gymnasielärares introduktion till 

trigonometriområdet benämndes det geometriska träsket, ett område där många elever brukade 

uppleva svårigheter. Som högstadielärare upplever jag området geometri som ett område som ställer 

till problematik för många elever. Det trots att det är ett av de områdena som verkar så konkret och 

lätt att hitta exempel från vardagen. I arbetet med elever som har matematiksvårigheter, uppstod 

därför funderingar om begreppens roll. Det visar sig ofta att dessa elever har bristande 

begreppsförståelse. Det samtidigt som den traditionella lektionen med genomgång och sedan enskilt 

arbete med uppgifter i läroboken verkar inte gagna dessa elever.  

Enligt läroplanen, Lgr 11, är begreppsförmåga en av flera förmågor som eleverna ska utveckla i 

matematiken. I syftet med matematikämnet kan följande läsas: Genom undervisningen ska eleverna 

ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och 

metoder och deras användbarhet (Skolverket, 2016, s.56).  

Utöver det nämns även att: 

 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att… använda och analysera matematiska 

begrepp och samband mellan begrepp, … föra och följa matematiska resonemang, och 

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Skolverket, 2016, s.57)  

 

Undervisningen ska på så vis utformas så att den ger eleverna möjlighet att utveckla sin 

begreppsförståelse så att de kan använda den som verktyg i sin fortsatta matematiska utveckling. 

Begreppsförståelsen kan ses som grund för att en elev ska kunna utveckla förmågan att kommunicera 

matematik, abstrahera den och lösa matematiska problem.  

Det kan diskuteras om hur matematikundervisningen bedrivs och bör bedrivas. Den har senaste åren 

gått från stor del eget arbete till att öppnas för mer elevaktiv undervisning i klassrummet. Trots det 

verkar matematikundervisningen fortfarande till stor del bestå av att elever arbetar enskilt i sina 

läroböcker (Stadler, 2009). Ett steg i riktning mot en mer varierad undervisning beskrivs i Skolverkets 

geometrimodul som utgör en av delarna i matematiklyftet. Med varierad undervisning menas en 

undervisnings som är präglad av ett organiserat undersökande arbetssätt vilket ska stärka elevernas 

inlärning (Skolverket, 2017). Den varierade undervisningen kan exempelvis gestalta sig i form av 
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lärardemonstrationer eller som laborativa elevarbeten. De forskare som varit med och tagit fram 

geometrimodulen menar att elever vinner på att det eftersträvas en undervisning som stimulerar och 

uppmuntrar till diskussioner (ibid.). En varierad undervisning med fokus på begreppsförståelse skulle 

därför kunna fungera bra som undervisningsmetod för elever som har svårigheter i geometri. 

Matematikundervisningen kan kräva olika upplägg för att fungera bra och för att alla elever ska 

utvecklas. Hur bör och kan då undervisning utformas för att hjälpa de elever som har problem med 

matematiken? SUM-elev, står för en elev med Speciella Utbildningsbehov i Matematik. Detta sätt att 

benämna elever vänder problematiken till undervisningen istället för problem hos eleven (Lunde, 

2011). Att undervisa SUM-elever, ställer krav på att de som arbetar med dem kan ge denna speciella 

undervisning. Som blivande speciallärare utgör detta behov hos eleven en viktig del i mitt kommande 

yrkesutövande. Det gör att frågan om hur undervisning kan utformas för att möta SUM-elevens behov 

får stor betydelse.  

Det kan vara olika förmågor som är bristfälliga hos SUM-elever. Taluppfattningsförmågan är kanske 

den som oftast lyfts, men problematik uppstår även då eleven har brister i sin begreppsförmåga, och 

problemlösningsförmåga (Lunde, 2011). Dessa förmågor utgör en grund som eleven behöver för att 

kunna utvecklas och hantera beräkningar i såväl skola som i vardagslivet. De kan även vara 

grundläggande för att utveckla kommunikationsförmåga och vara ett stöd för att finna lämpliga 

metoder för beräkningar. Här menar Lunde (2011) att, för att kunna tillgodogöra sig 

matematikkunskaper och tillämpa sina kunskaper behöver matematikbegreppen vara tydliga och 

utredda. De matematiska begreppen, som ofta är abstrakta, utgör därmed en viktig roll i elevens 

möjlighet att utveckla färdigheter. Eleverna måste därför bekanta sig med och skapa sig erfarenheter 

med begreppen (Lunde, 2011). 

Om elevers problematik i matematik finns det en hel del forskning. Forskning som belyser vad som 

fungerar för elever med svårigheter i matematik finns det dock mindre om. Med forskning riktad mot 

praktiken kan de åtgärder som sätts in för att hjälpa elever med matematiksvårigheter bli av högre 

kvalitet menar Lunde (2011). Med att genomföra en studie nära kopplad till den praktik som hör till 

min framtida yrkesutövning hoppas jag kunna skapa både erfarenhet och större förståelse, såväl för 

mig som för andra.  
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2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att få ökad kunskap och förståelse om och hur en varierad undervisning i 

geometri kan utveckla SUM-elevers matematiklärande genom att studera effekten av en praktiknära 

lektionsserie. Fokus ligger på begreppsförståelsen i geometri. 

Följande frågeställning formuleras med utgångspunkt i en varierad undervisning med fokus på 

begrepp  

- hur gestaltar sig elevernas förmåga att kommunicera sin förståelse av geometriska begrepp? 

- hur gestaltar sig eleverna förmåga att abstrahera geometrin?  

- hur gestaltar sig elevernas förmåga att tolka och lösa geometriska problem? 
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3 Bakgrund och tidigare forskning 

I denna del presenteras läroplanens, Lgr11, krav på kunskap och förmågor som eleven ska nå upp till, 

samt Skolverkets geometrimodul och en beskrivning av en varierad undervisning. Detta följs av 

tidigare forskning på området om SUM-elevers behov. Avslutningsvis presenteras verksamhetsteorin 

och en modell av den. Den fungerar som studiens ryggrad och utgör såväl studiens teoretiska synsätt 

som analysverktyg. 

3.1 Begrepp och geometri i läroplanen 

Enligt läroplanen påbörjas arbetet med geometriska begrepp redan på lågstadiet för att leda mot en 

mer abstrakt nivå under grundskolans senare år. På lågstadiet ingår i läroplanens centrala innehåll 

bland annat grundläggande geometriska egenskaper (Skolverket, 2016, s.58) hos geometriska objekt 

såsom punkter, linjer samt vanliga två- och tredimensionella objekt som till exempel cirklar eller 

rätblock. På mellanstadiet utökas begreppen med fler objekt som polygon, klot och cylindrar. 

Relationer mellan olika geometriska objekt betonas samt att kunna bestämma area och omkrets hos 

tvådimensionella objekt. Det centrala innehållet i geometri för högstadiet förutsätter att eleverna har 

en grundläggande kunskap om de vanligaste geometriska objekten. I det centrala innehållet nämns 

inte några speciella objekt. Inbördes relationer och egenskaper hos objekt nämns dock. Större vikt av 

högstadiets innehåll läggs på metoder för beräkningar och användning av geometrikunskaper i 

problem, både praktiskt och teoretiskt. Som exempel nämns Geometriska satser och formler och 

behovet av argumentation för deras giltighet. (Skolverket, 2016, s.60) Utifrån det centrala innehållet 

ska eleven för att uppnå ett betyg E i årskurs 9 ha: 

...grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i 

välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp 

med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna 

kan eleven växla mellan olika uttrycks former samt föra enkla resonemang kring hur begreppen 

relaterar till varandra. (s.64) 

3.2 Geometrimodulen 

Från 2013 och framåt har en kompetensutbildning av matematiklärare skett i Sverige, och flertalet 

matematiklärare har deltagit i satsningen Matematiklyftet. Materialet som använts har framställts av 

forskare på universitet i Sverige. Fortbildning av lärare har sedan skett på skolor runt om i Sverige och 

kollegialt arbete har varit en stomme. Materialet som finns i flera moduler med olika inriktningar är 

förankrat i forskning samtidigt som det är riktat mot lärarens praktik. En av modulerna är för området 

geometri. Geometrimodulen, vilken finns för lågstadiet (1-3), mellanstadiet (4-6) och högstadiet (7-9), 

utgår från läroplanens centrala innehåll i geometri. Det didaktiska perspektiv som formar den 

undervisning som eftersträvas är grundad i formativ bedömning, begreppsbildning och användning av 

flertalet representationer. Mål med denna utformning av undervisningen är att skapa en rik 

lärandemiljö genom ett varierat arbetssätt (Skolverket, 2017). 
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3.2.1 Teorier bakom geometrimodulen 

Kopplingarna mellan geometrimodulen och Vygotskjis sociokulturella teorin gör sig tydlig i det 

innehåll vilket modulens avsnitt är uppbyggda. Det visar sig bland annat i hur Lingefjärd (2015a) 

tolkar sambandet med att elevernas begreppsförståelse är kopplad till de representationer som 

används i undervisningen. Representationerna utgörs av artefakter som vi människor lär och utvecklar 

kunskap genom. Med artefakter menas ett av människan fabricerat föremål, produkt eller effekt 

(www.ne.se). Vygotskji benämner det mediering och det kan förstås genom att se på artefakterna som 

kunskapsbärare (Dysthe, 2003). Representationerna och språk kan på så sätt ses som medierande 

faktorer vilken kunskap förmedlas genom. Resonemang och det varierade arbetssätt som förespråkas i 

geometrimodulen beskrivs med koppling till lärandet i en sociokulturell gemenskap där elevens 

proximala utvecklingszon är där elevens lärande sker (ibid.).  

3.3 Varierad undervisning 

I detta avsnitt beskrivs varierad geometriundervisning i matematik. Först beskrivs undervisningen 

allmänt följt av fördjupning av tre tongivande komponenter i den varierade undervisningen. Dessa 

utgörs av representationer, laborativa arbetssättet och det matematiska språket. Beskrivning av den 

varierade undervisning har stått som förebild för utformandet av studiens aktiviteter och uppgifter. 

Att variera undervisningen skapar större förutsättningar för lärande. Genom att variera 

undervisningen ges eleverna möjlighet att uppleva och lära sig ett matematiskt innehåll på flera sätt. 

Det varierande arbetssättet kan ses som kontrast till det som skulle kallas ett traditionellt arbetssätt. 

Det traditionella arbetssättet som präglat svenska skolan under många år beskrivs av Stadler (2009) 

med korta genomgångar av läraren där typexempel räknas på tavlan och sedan tar enskilt arbete med 

läroboken vid för eleverna. Arbetssätt som faller under rubriken varierat arbetssätt kan vara enskilda, 

par eller gruppuppgifter där eleverna genomför laborationer eller undersökningar av begrepp eller 

samband. Undervisning präglas av att flera olika representationsformer få ta utrymme. Den varierade 

undervisningen kan utgöra ett kortare moment av en lektion. Även en hel lektion disponeras. Det 

varierade arbetssättet som Löwing (2015a) förespråkar startar med en presentation av nytt begrepp. 

Begreppet diskuteras och eleverna får sedan arbeta med någon form av laboration eller övning. 

Uppgiftens tydlighet och struktur är viktig (Boaler, 2017; Löwing ,2015a) och ska ge eleverna rätta 

förutsättningar att veta vad de ska göra. Eleverna ges utrymme att diskutera med varandra för att 

fortsätta diskussionen tillsammans med läraren. Vid det samtalet läggs vikt på korrekt innebörd av 

begrepp. Avslutningsvis får eleverna visa sina kunskaper genom någon uppgift. Denna fungerar som 

bekräftelse på ny kunskap för eleven och formativt för lärare menar Löwing (2015a).  

Även uppgifternas karaktär skapar förutsättningar för varierad undervisning. Dessa uppgifter 

benämns som rika uppgifter eller rika problem. Det rika i dessa är att det finns flera kunskapsnivåer 

att nå i en och samma uppgift, det finns inte bara ett entydigt svar utan kan finnas flera alternativ. De 

rika matematiska uppgifterna ger även möjlighet att närma sig ett problem utan att försöka applicera 

en metod på den. Boaler (2017) menar att det tvingar eleven att använda sig och förstå begreppen 

genom att resonera kring problemet. 

http://www.ne.se/


10 
 

3.3.1 Representationer i undervisningen 

Med representationsformer menas olika sätt att kommunicera ett matematiskt innehåll. Dessa 

representationsformer kan förstås genom Vygotskjis teori om medierande artefakter. Mediering via 

artefakter ses som en informationsförmedling som sker via det språk och redskap som vi har att tillgå i 

vår kontext (Dysthe, 2003).  

Vikten av att använda flera former av representationer i undervisningen betonar Lingefjärd (2015a) 

med att, Den begreppsförståelse elever skapar och sedan utvecklar sin kunskap vidare från är med 

andra ord beroende av de representationer av innehållet som vi presenterar för dem (s. 1). De olika 

representationerna har även i syfte att stimulera eleverna i lärandet. Lingefjärd (2015a) menar att 

undervisningen bör vara engagerande för eleverna. Det kan ske genom att skapa egna konstruktioner, 

undersöka eller pröva hypoteser för att utveckla begreppsförståelsen. Att göra praktiska geometriska 

konstruktioner, exempelvis rita och konstruera med gradskiva, passare och linjal hjälper elever att 

skapa mentala begrepp (Bennet, 2015). Utöver att läraren använder sig av språket, bilder, symboler 

utgör konkret material en viktig del. Exempelvis kan utvecklandet av elevernas egna inre 

representationer stödjas genom datorprogram där geometriska figurer enkelt kan förändras så att dess 

egenskaper tydliggör (Lingefjärd, 2015b).  

För eleverna är det genom mötet av flera olika representationsformer begreppsutveckling sker. 

Representationsformerna ger eleverna möjlighet att förstå de geometriska begreppen och dess 

innebörd på olika sätt. Det är vid skapandet av den inre mentala representationen som 

begreppsförståelsen bildas hos eleverna. De mentala föreställningarna blir en förutsättning i 

förståelsen av generella begrepp. Forskning finns, enligt Lingefjärd (2015b), som stöder att 

användning av flera representationsformer hjälper elever i förståelsen av geometriska objekt. Däremot 

menar Lingefjärd (2015b) att många elever har svårt att skapa sig dessa mentala föreställningar. För 

att elever ska skapa en djupare begreppsförståelse behöver de få möjlighet att ta till sig och se 

samband mellan olika sätt att representera geometri. Elever med matematiksvårigheter saknar ofta 

strategier för att lösa problem i matematiken. De försöker lära sig utantillmetoder för att göra 

beräkningar och ser därmed inte sammanhanget i de utförda procedurerna. I förlängningen gör det att 

eleverna får svårt att se det generella i det geometriska resonemanget. Vikten av förståelse och visuell 

uppfattning betonas även av Boaler (2017) som menar att det är viktigare att eleverna får möjlighet att 

förstärka sina upplevelser av matematiken genom att använda sig av den på olika sätt. Därmed 

förkastar hon att elever ska lägga mycket tid på att drillas i metoder och utföra upprepningar av 

uppgifter utan sammanhang. När eleven gjort begreppen begripliga för sig kan det använda dem som 

ett verktyg för tolkning och beräkningar av matematiska problem. 

3.3.2 Laborativt arbetssätt 

Med ett laborativt arbetssätt är tanken att eleverna ska vara aktiva genom sitt eget deltagande. 

Laborativt arbetssätt behöver inte vara att eleverna själva arbetar undersökande med material utan det 

kan också vara en lärardemonstration eller ett tankeexperiment. Centralt är dock att eleven ska ges 

möjlighet att förstå och befästa begrepp (Löwing, 2015a). Målet är att eleven på så sätt stegvis ska 

formalisera geometrikunskaperna hen arbetar med. Löwing menar även att undervisningen måste 
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baseras på den grundläggande begreppskunskapen eleverna har initialt. Den grunden kan ses som 

utgångspunkten för elevens matematiska språk och möjlighet att kunna kommunicera begreppen. Den 

undersökande-, eller laborativa matematiken som används synonymt, bör därmed anpassas så att den 

tar sin utgång där eleverna befinner sig kunskapsmässigt. Samtidigt ska den vara utmanande och 

uppmuntra eleverna till tänkande (Löwing, 2015a, Skolverket, 2011).  Det är däremot inte laborationer 

i sig som leder till lärande. En laboration ska skapa förutsättningar för eleven att se sammanhang och 

utveckla begrepp för att i slutändan tillägna sig ett matematiskt innehåll (Skolverket 2011.) Syftet med 

en laborativ övning är att den måste ha en koppling till ett lärandemål. Ett sätt att se på laborationen 

är således att Laborationen är en metod – inte ett innehåll (Skolverket 2011, s.27) och att den 

laborativa undervisningen ska bära på ett budskap. Med det menar (Skolverket, 2011) att 

undervisningen och dess material skapar en innebörd för eleven. Varför en laboration eller ett visst 

konkret material används bör därmed förankras i målet med undervisningen. Med det som 

utgångspunkt i planeringen av laborativ undervisning undviker man att fastna i hur materialet 

används då varför frågan fått utgöra det centrala. Det ger förutsättningar att skapa framgångsrika 

lektioner (Skolverket, 2011). Det laborativa materialet fungera då som länk mellan det konkreta och 

det abstrakta. Även Rystedt och Trygg (2010) menar att den laborativa aktiviteten hjälper eleverna att 

abstrahera matematiken, men även i ett omvänt förhållande där den abstrakta matematiken kan 

stödja eleven ett konkret arbete. 

Konkreta material förknippas med och utgör ofta en del i den laborativa matematiken. Här menar 

dock Skolverket (2011) att det inte är det konkreta materialet i sig som konkretiserar för eleven. 

Lärarens roll i att se vad eleverna ska lära sig, och leda eleven dit genom användandet av materialet, är 

överordnat materialets roll.  När eleverna arbetar med undersökande matematik behöver både 

individen och gruppen få stöd av läraren för att deras lärande ska utmynna i kunskap (Hugerner m fl, 

2009). Det ställer krav på läraren att kunna använda materialet på ett sätt så att det skapar lärande 

och inte bara blir en aktivitet och det konkreta materialet i sig utgör inte någon funktion förrän ger det 

betydelse. Även Taflin (2007) belyser vikten av att läraren på ett meningsfullt sätt både presenterar 

och medvetande gör läromålen för eleverna i arbetet med laborativt material. Konkretisering beskrivs 

med att det …handlar inte om att arbeta med material utan om att synliggöra ett matematiskt 

innehåll med hjälp av materialet (Skolverket 2011, s. 29). 

3.3.3 Språket i matematiken 

Språket som används i geometriundervisningen har betydelse för elevernas lärprocess. I och med att 

Lgr 11 fokuserar mer på problemlösning och kommunikation har språket fått rollen som bärare av 

innebörd i matematiska begrepp och beräkningar (Löwing, 2015b, s.1) vilket gör att undervisningen 

måste stödja eleverna i den språkliga utvecklingen. 

Löwing (2015b) menar att lärarens roll är stor gällande hur konkret material leder till förståelse av 

begrepp, och språket utgör här en viktig roll. Lärare som är aktiva med eleverna i diskussioner, grupp 

eller individuellt, skapar förutsättningar att eleverna ska förstå begreppen. Den språkliga utvecklingen 

gör begreppen begripliga och mötet med det abstrakta och generella tydligare (ibid.). I undervisningen 

måste vikt läggas på ordens specifika betydelse i matematiken, det kan exempelvis vara vad en kvadrat 



12 
 

är. Att en kvadrat även är en rektangel och en romb men att en rektangel eller romb bara i ett fall är en 

kvadrat. Här får det specifika matematiska språket en tydlig roll. Genom att ett formellt 

undervisningsspråk fungerar beskrivande eller förklarande (s. 9) skapar språkutvecklande 

undervisning en bra förutsättning för alla elever (Löwing, 2015b). Kilborn (2007) säger också att 

vardagsspråket inte räcker till i kommunikationen av ett matematiskt innehåll. Det matematiska 

språket krävs för att kunna uttrycka sig korrekt.  Även Löwing samtycker i det och hon menar att det 

matematiska språket i jämförelse med ett vardagsspråk är mer precist och därför behöver begrepp 

konkretiseras när språket inte räcker till. Att konkretisera geometrin med material hjälper eleven att 

utveckla sitt egna matematiska språk. Det sker i både tal, skrift, symbol och formler, vilka också är 

delar av det matematiska språket. Kilborn (2007) lyfter en intressant aspekt om den ringa delen av den 

matematiska kommunikationen på lektionerna som utgörs av eleverna talutrymme jämfört mot 

lärarens talutrymme. Elevernas talutrymme bör därför riktas mot att stimulera eleverna att använda 

matematiska uttrycksformer. Lärarens uppdrag i den laborativa undervisningen kan genom att skapa 

förutsättningar för kommunikation stödja elevernas lärande på en djupare nivå (ibid.). 

Även Bergqvist och Österholm (2014) menar att språkbruket har vikt i matematikundervisningen. De 

menar att fokus på det matematiska språket bör ligga på det som de benämner som djupgående 

aspekterna och inte på de ytliga. De skiljer därmed på det språket utifrån vad som kan ses som 

inkorrekt men synonymt, till exempel plussa och addera. Dessa synonyma begrepp ses som ytliga 

aspekter i det matematiska språkbruket då betydelsen är densamma. Exempel på en djupgående 

aspekt från geometrin menar författarna är begreppen fyrkant och kvadrat. När dessa används 

synonymt blir det felaktigt och här skapas problem för elevers möjligheter att utveckla sin 

matematiska kommunikation. Kommunikationens syfte är att göra sig förstådd och att förstå. När 

eleverna saknar den korrekta betydelsen kan begreppsförvirring skapas (ibid.).  

3.4 Undervisning av SUM-elever 

I det här avsnittet beskrivs först hur planering och genomförande av undervisning för elever i 

matematiksvårigheter kan läggas upp för att stödja deras lärande samt hur undervisning kan 

organiseras för att stötta SUM-elever. Det följande avsnittet behandlar vikten av begreppsförståelsen 

och hur den utgör en grund för elevens matematiska förståelse.   

3.4.1 Undervisning som stöder SUM-elever 

Det som fungerar bra för en elev, kanske inte alls fungerar för en annan. I undervisningen blir det 

därför extra viktigt att ta hänsyn till att SUM-elever har olika behov. Tre faktorer kan ses som 

grundläggande, och dessa bör alltid tas hänsyn till vid planering och undervisning av elever med 

matematiksvårigheter. Dessa är, för det första, att de pedagogiska insatserna hela tiden bör 

diagnostiseras (Lundberg & Sterner, 2009) för att läraren ska veta hur insatsen tas emot av eleven. På 

så sätt kan läraren skapa sig kunskap om hur eleven lär sig och vilka undervisningsformer som 

fungerar. För det andra måste undervisningen kopplas till elevernas verklighet. Det är viktigt för att 

stärka elevernas lärande (McIntosh, 2008). Slutligen måste undervisningen läggas på en nivå där den 

möter eleven i dess befintliga kunskap (Löwing, 2015a).  
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SUM-elever behöver även mer tid att utveckla matematiska förmågor och tillgodogöra sig kunskap 

(Lunde, 2011, Engström 2015) då de ofta lär långsamt. Engström menar att det alltid kommer att 

finnas elever som har svårigheter i matematik och därför bör undervisning organiseras så att även de 

eleverna får möjlighet att utvecklas i största möjliga mån. Eftersom stoffet som presenteras för 

eleverna i stort sätt utgör samma mängd för alla, skapas ett stort hinder för de elever som tar in 

kunskapen långsamt. Ett sätt att kompensera för det kan vara genom att undervisa elever med 

svårigheter i en mindre grupp (Engström, 2015), på så sätt skapas mer lärartid per elev och större 

utrymme för eleverna att kommunicera matematik. Med undervisning i mindre grupp ges även 

möjlighet att lägga stor vikt på kärnfunktionen, vilket Lunde (2011) menar stödjer SUM-elever i dess 

lärande. 

Undervisning som stödjer SUM-elever kan utformas på olika. Ett sätt som Lunde (2011) beskriver 

utgår från det sociokulturella synsättet. Där utgår man från att eleverna har en naturlig nyfikenhet. 

Den gör att elever lär sig genom att de får möjlighet att utforska och undersöka tillsammans. Det 

sammanfaller med den varierade undervisningen som beskrivs i geometrimodulens artikel Geometri 

och bedömning. Här menar Löwing (2015a) att matematiklektioner bör utformas så att de är 

varierande. Komponenter i den undervisningen skulle kunna utgöras av att elever gemensamt 

undersöker, gör en sammanfattning och sist visar kunskaperna på något vis. Arbetssätt som är 

undersökande menar Löwing passar bra i geometriundervisningen (ibid.). Utifrån det synsättet kan 

laborativ matematik där elever kommunicerar matematiken med varandra fungera som undervisning 

som stimulerar alla elever, och på så sätt även fungera inkluderande. Här uppstår dock ett dilemma för 

SUM-elever som i ett ingångsläge har brister i begreppsförståelsen. Det som krävs för att elever ska 

fungera i praktiken och ges förutsättningar för lärande är att alla elever även knäckt vad som kallas 

klassrumskoden (Zevenbergen ,2000, refererad i Lunde, 2011). Koden förstås som de matematiska 

förmågor som eleverna förväntas kunna inom den kontext de befinner sig. Det kan vara så att vissa av 

de SUM- elever som är i behov av specialundervisning är elever som inte knäckt klassrumskoden. Då 

utgör den bristfälliga begreppsförmågan ett hinder i elevens möjlighet att kommunicera. På så sätt 

exkluderats elever ur det ordinarie sammanhanget eftersom de saknar en del av de ord och 

ämnesbegrepp de måste ha för att kunna delta och inkluderas. Att behärska ämnesord och uttryck 

utgör en förutsättning för att elever ska kunna vara med och kommunicera i klassrummet. Ett sätt att 

hjälpa elever i att utveckla sig i matematikens begrepp beskrivs med think aloud (Lunde, 2011, s. 17) 

Tanken med det är att eleverna genom att själva använda och beskriva matematiska begrepp utvecklar 

bättre förståelse för dem. Forskning finns som menar att just förståelsen av begrepp kan vara 

grundläggande för att elever ska kunna tillämpa matematiken (ibid.). Mer om det beskrivs i 

nedanstående avsnitt. 

3.4.2 Begreppens vikt för lärande 

Många elever som har svårighet med matematiken har bristande begreppsuppfattning. Delar av 

matematikundervisningen måste därför vara förankrat i att eleverna ges möjlighet att arbeta med 

begreppsbilden menar Lundberg och Sternel (2009). De anser att utgångspunkten ska vara att eleven 

förstår, och där bidrar inte ett mekaniskt arbete något kvalitativt tillskott till elevens lärande. Boaler 

(2017) beskriver att lågpresterande elever ofta i förstahand söker efter metoder för att lösa 
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matematikproblem eftersom de saknar en förståelse för de matematiska begreppen. Då utantill lärda 

metoder lätt glöms bort har eleven ingenting att falla tillbaka på. Metoder och repetitioner av 

procedurer är därför inte framgångsalternativet. Boaler menar att elever behöver förstå de 

matematiska begreppen och kunna relatera dem till varandra och se inbördes samband mellan dem. 

Varför begreppsförmågan är viktig beskriver även Ryve (2006) i en artikel i Nämnaren. Han menar att 

en ökad begreppsförståelse ger insikter om samband inom matematiken. Eleven kan med ökad 

begreppsförståelse se fler lösningsmetoder till ett problem. Som vinst nämns att eleven inte behöver 

utantillinlärning i samma utsträckning då. Begreppsförmågans vikt bekräftas även av Lunde (2011) 

som ser procedurkunskap och konceptuell kunskap som en bas för de grundläggande färdigheter som 

krävs för att elever ska kunna utvecklas i matematiken. Procedurkunskapen kopplas till hur problemet 

kan lösas och den konceptuella kunskapen är kopplad till den förmåga som en individ har att ta till sig 

matematiska begrepp. Tillsammans blir dessa viktiga delar för eleven att skapa sig strategier för att 

kunna lösa problem i matematiken. Även hur undervisningen och arbetet med SUM elever kan 

genomföras kan påverka lärandemöjligheterna. 

3.5 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras verksamhetsteorin som i denna studie används som teoretisk ram samt 

analysverktyg. En bakgrund av verksamhetsteorin följs av en presentation av centrala delar i teorin. 

Avslutningsvis presenteras den modell vilken används som analysverktyg i studien. 

3.5.1 Verksamhetsteori 

Verksamhetsteorin kan ses som en teori som ger en bred teoretisk ram. Den kan fungera som en 

användbar teori i praktiknära forskning inom skola och undervisning då den även kan ta hänsyn till 

faktorer som individens sociala och kulturella sammanhang (Knutagård, 2003). I den praktiska 

verksamheten samspelar såväl verksamhetens syfte, dess deltagare och de förutsättningar som ges 

utifrån befintliga artefakter. Förutom verktyg och redskap ses även språket som en artefakt då det är 

konstruerat av människan. Artefakter påverkar och utvecklar individerna samtidigt som individerna i 

sin tur påverkar och utvecklar verksamheten. Knutagård (2003) beskriver vikten av helhetssyn i 

verksamhetsforskning. Genom beskrivning av individers socialisering och mänsklig kommunikation 

som delar i en helhet, kan dessa bemötas och förklaras utifrån verksamhetsteoretiska aspekter. Han 

beskriver även att verksamhetsteorin kan fungera som ett verktyg både i den praktiska verksamheten 

som i teoretisk analys av en verksamhet. Just den kopplingen mellan den praktiska verksamheten och 

den teoretiska analysen gör teorin användbar i denna studie. För att förstå hur teorin kopplas till 

studiens genomförande och analys av studien beskrivs nedan en historisk bakgrund, följt av ett avsnitt 

av verksamhetsteorins centrala delar. Slutligen presenteras den verksamhetsmodell som valts och hur 

den anpassats mot studies behov.  

3.5.2 Verksamhetsteorins historik och bakgrund 

Verksamhetsteorin kan ses som en vidareutveckling av den sociokulturella teorin vilken har sitt 

ursprung i den kulturhistoriska skolan under första hälften av 1900-talet i Ryssland. Det kom dock att 

dröja till slutet av seklet för teorierna att nå väst (Engvall, 2013). Det sociokulturella perspektivet utgår 

från att människorna och det samhälle de lever i bildar en enhet som inte går att separera på. 
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Knutagård (2003) beskriver det med en holistisk människosyn. Teorin separerar inte på samhälle och 

individ genom att det ena skulle bero på det andra utan flätar istället samman individen med det 

samhälle hen lever i. Orsaker och sammanhang i hur människan utvecklas ses genom deltagandet i det 

sociala sammanhang som har formats av den historiska och kulturella kontexten. Människor formas 

genom deltagande i sociala gemenskaper inom samhällets många verksamheter och genom sitt 

deltagande formar hen såväl verksamheten som samhället. Knutagård sammanfattar det med att 

individen existerar i samhället och samhället i individen (2003, s.48). Enligt verksamhetsteorins 

människosyn tas hänsyn till den verklighet som historian skapat för individerna i form av seder, lagar 

och moraliska direktiv (ibid.). 

Stor vikt i den sociokulturella teorin är de medierande artefakter i form av språk, symboler, hjälpmedel 

och redskap då de utgör delar för individens formande. Vygotskjis begrepp proximala 

utvecklingszonen har också en central del i verksamhetsteorin i ett pedagogiskt perspektiv där den 

fungerar som en länk mellan forskare och praktiken (Knutagård, 2003). Den proximala 

utvecklingszonen kan ses som det utrymme mellan det individen (eleven) själv klarar av och det som 

den inte än kan klara på egen hand men, med stöttning av exempelvis lärare eller klasskamrat som 

redan kan stoffet kan eleven klara av uppgiften. Efter att eleven arbetat med det nya stoffet och 

omvandlat det till kunskap flyttas gränsen för utvecklingszonen fram (Dysthe, 2003; Knutagård, 

2003). 

Den vidareutveckling som ledde till verksamhetsteorin skedde bland annat genom Leontievs arbete. 

Leontiev var student hos Vygotskji och senare även kollega. Genom att Vygotskjis medieringsteorin 

tillförs verksamhetsbegreppet blir teorin användbar såväl som en teoretisk grund som ett redskap i 

analysarbetet (Engvall, 2013, Knutagård, 2003). Leontievs verksamhetsteori bygger på att människan 

utvecklas genom sin praktiska verksamhet utifrån en yttre och en inre process. Den inre processen kan 

ses som en mental utveckling hos individen som sker på grund av den yttre processens handlingar. 

Utveckling skapas genom den påverkan som omgivningen haft, och de förändringar som sker hos 

individen genom de nya erfarenheterna. Växelspelet mellan dessa processer utgör förutsättningar för 

förändring och utveckling. Det exemplifierar Engvall det på följande sätt: 

Översatt till en skolkontext kan den yttre processen motsvaras av en lärares och elevs handlingar 

under matematiklektionerna. Handlingarna resulterar i utveckling, till exempel i form av 

elevernas matematiklärande. (s. 92, Engvall, 2013) 

Samtidigt ses människan som ett aktivt subjekt och därmed en aktivt handlande, ansvarstagande och 

solidarisk individ. Det ger individen möjligheter i och med den egna fria viljan samtidigt som hen styrs 

av kulturella och sociala faktorer från de verksamhetsprocesser hen deltar i. 

3.5.3 Behov, motiv och handling är centrala delar i verksamhetsteorin 

En verksamhet kan ses som en aktivitet som växt fram ur ett behov. Knutagård (2003) beskriver det 

med att behovet fungerar som igångsättare av verksamheten. Motivet med verksamheten ligger sedan 

till grund för att ge mening och skapa mål för verksamheten. Det som bygger upp verksamheten är de 

handlingar som utförs av de deltagande individerna, handlingarna ska leda till att resultat nås för 

verksamheten (Knutagård, 2003; Engvall, 2013). Skolan som verksamhet kan ses som ett behov från 
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samhället att skapa kunniga medborgare som kan delta med produktivitet i samhället. Skolans 

styrdokument förser verksamheten med motiv. Såväl motiv som handlingar kan uppfattas olika av 

individer i verksamheten. Leontiev (1986) menar att handlingar som tycks vara lika kan ha olika mål 

och på samma sätt kan olika handlingar sträva mot lika mål. Verksamhetsteorin kopplar på så sätt 

samman mål, handlingar och resultat. Enligt Engvall (2013) fungerar verksamhetsteorin vid studier av 

matematikundervisning som ett redskap, i avseende att synliggöra vilken typ av matematikkunnande 

som handlingarna i de olika undervisningsverksamheterna kan skapa förutsättningar för (s.90). 

Tänkandet tar också en plats i språket som handling då tänkandet utgör en del av språket genom att 

skapa intellekt hos individen vilket i sin tur utvecklar språket (Engvall, 2013). Med det sättet att se på 

tänkande och språk så är det denna förmedlande handling som utvecklar en individs begrepp i ett 

ämne som ska läras. Knutagård (2003) menar att det i kommunikationen skapas nya begrepp som kan 

leda till ett förändrat tänkande. Ordens betydelse och begreppens innebörd sammanfaller däremot inte 

alltid för en individ. I ett skolperspektiv skulle orsaker till detta kunna finnas i individens 

kulturhistoriska bakgrund. Det exemplifieras av Knutagård med att elever med utländsk bakgrund 

skulle kunna gagnas genom att delta i verksamheter som ger orden i det nya språket betydelse. Med 

det som utgångpunkt skulle man även kunna se på elever vars hemförhållanden inte kan erbjuda ett 

matematiskt vardagsspråk skulle gagnas av matematikundervisning som utvecklar förståelsen av 

matematiska språket och dess begrepp.  

3.5.4 Modell av verksamhetsteorin 

En modell av verksamhetsteori som vidareutvecklats av Engeström är en kombination av Vygotskjis 

teoretiska rön om mediering i kombination med Leontievs utbyggnad av detta 

medverksamhetsbegrepp. Engeström modell kan beskrivas med Vygotskjis triangel av subjektet, 

objektet och de medierande artefakterna som utgör topptriangeln. Enligt Vygotskjis modell sker all 

kommunikation genom artefakter såsom verktyg, symboler och språket. Språket beskrivs som den 

artefakt som utvecklat människors sociala interaktion. Knutagård (2003) menar att språket som 

förmedlande handling utgör en av hörnstenarna i verksamhetsteorin. Triangelns nedre del utgörs 

Leontievs verksamhetsteoretiska och beskrivs av Engvall, (2013) som den kollektiva medieringen 

vilken uppdelas i regler, gemenskap och arbetsfördelning.  

Engeströms verksamhetstriangel kan användas vid studier av individer, grupper eller hela samhällen 

(Engeström, 1987). Det är däremot av vikt att inte studera beståndsdelar i systemet utan att istället 

överblicka helheten (Knutagård, 2003) 
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Figur 1. Engeströms verksamhetstriangel, egen översättning till svenska (Engeström, 1987, s. 78) 

                            

I Engströms modell ses subjektet som individen eller individerna i en grupp i en verksamhet. Objektet 

är de som ska förändras och samverkan sker mellan alla sex knutpunkterna i modellen (Engvall, 2013).  

3.5.5 Modell för studien 

Inspirerad av Engvall (2013) omarbetade Engströmstriangel modifieras och anpassas denna för att 

passa studien och analysen av mitt empiriska material. 

Utifrån den teoretiska ram som beskrivits i föregående stycken kan modellen förklaras på följande sätt. 

Behovet är undervisning som kan utveckla elevernas matematikkunskaper. Motivet med 

verksamheten, den varierade undervisningen, är att ge eleverna möjlighet till en större 

begreppsförståelse. Meningen och målet med verksamheten blir att genomföra undervisning som 

möjliggör det. De handlingar som utförs är beroende av medierande faktorer. Det är artefakter (A) 

såsom språket, symboler och laborativt material men även de kollektivt medierande faktorerna vilka 

utgörs av individernas kulturella, sociala och historiska kontext. I modellen utgör dessa regler (R) 

vilket innebär tex styrdokument, läromedel, normer, matematiska regler mm. Gemenskap (G) utgör 

handlingar som sker i eller på grund av exempelvis grupp och klassdynamik, relationer med lärare och 

eventuella yttre influenser. Arbetsfördelningen (Af) kan ses som handlingar kopplade till lektions 

disposition, talutrymme. 
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Figur 2. Omarbetad verksamhetsmodell. (Inspirerad av Engvall, 2013 s.100) 

                                   

Subjekt i studien är läraren och eleverna som deltar i verksamheten. Objektet är genomförandet av de 

lektioner som ska leda till en ökad begreppsförståelse, vilket är målet.  

Hur resultatet av studien tolkas och analyseras utifrån denna verksamhetsteoretiska modell beskrivs i 

metodavsnittets rubrik analysmetod. 

3.5.6 Definitioner 

Här följer en presentation av hur vissa begrepp i studien valts att definiera. 

Begrepp i bemärkelsen ”ordförståelse” jämfört med begrepp i bemärkelsen ”innebörd” skiljs åt. 

Begreppsförståelse med avseende på ordets innebörd får därmed ett vidare perspektiv och blir därmed 

av större intresse att studera i detta syfte. Ökad begreppsförståelse kan då förstås genom att eleven får 

ett bredare spektrum av representationsformer att luta sig mot. 

Hur och var en gräns dras om var utbildningsbehov behövs sättas in finns inte. I denna studie används 

benämningen SUM-elev (elev med Speciella Utbildningsbehov i Matematik) för en elev som riskerar 

att inte uppnå de kunskapskrav som ställs enligt läroplanen (Skolverket, 2016). 
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4 Metod 

Under denna rubrik redogörs för den i studien valda metod, hur urvalet skett, genomförandet av 

studien och bearbetningen av studiens data.  

Det som ska undersökas är om och på vilket sätt de handlingar som genomförs för att öka elevernas 

geometriska begreppsförmåga, resulterar i utvecklande av kommunikationsförmåga, 

abstraktionsförmåga samt att kunna tolka och lösa geometriska problem. Detta genom att genomföra 

fem lektioner med varierad undervisning med en elevgrupp i åk 7 som uppvisat svårigheter i 

matematik.  

4.1 Val av metod 

Studien genomfördes med kvalitativ metod i form av en metodkombination. Studien kan även ses som 

aktionsforskning. Stensmo (1994) beskriver aktionsforskning som ett projekt där handlingar utförs 

och sedan studeras och utvärderas. Aktionsforskning som metod möjliggör för interaktion i sociala 

processer och på så sätt kan forskaren vara delaktig i ett utvecklingsarbete. Denscombe (2014) 

definierar följande drag som karaktäristiska för aktionsforskningen. Den är praktiskt inriktad. Med det 

möjliggörs forskning nära ett konkret problem som kan utvecklas genom att pröva andra metoder i 

dess verkliga miljö. Forskaren är även själv en del av praktiken och undersöker på så sätt även sin egen 

praktik med mål att kunna förändra för att förbättra. Förändring kan ske genom att använda nya och 

andra metoder som kan ge insikter och förståelse om problemet. Deltagandet blir således en naturlig 

del i aktionsforskningen eftersom de som deltar i verksamheten blir aktiva i processen (ibid.). 

Aktionsforskning passar därmed ihop med den verksamhetsteoretiska ansats som valts. 

Verksamhetsteorin baserar sig på en helhetssyn, på de handlingar som sker i en verksamhet, mellan de 

individer som är delaktiga och de medierande faktorer i verksamhetens kontext (Knutagård, 2003). 

I studien genomfördes en kombination av metoder i form av deltagande lektionsobservationer, 

reflektioner och elevintervjuer. Den valda verksamhetsteoretiska ansatsen gav i kombinationen med 

dessa möjligheter att föra samman lärares reflektioner och elevernas handlingar med det som 

utspelade sig under lektionerna. Genom att använda de olika metoderna skapas en större förståelse för 

vad som sker i verksamheten. På så sätt kan en metod lyfta fram relevant information som en annan 

inte lyckas fånga. Det skapar på så sätt en djupare förståelse för ett fenomen genom att se på det från 

olika synvinklar (Bryman, 2008; Denscombe, 2016) 

4.2 Urval 

Eleverna deltog i studien går i årskurs 7. Skolan är en F-9 skola med ca 200 elever. Flera av eleverna 

har gått tillsammans sedan förskoleklass. I klassen är det 23 elever. 8 pojkar och 15 flickor. Valet av 

skola, klass och elever gjordes utifrån kännedom om att ordinarie undervisning till stor del bedrivs 

som traditionell matematikundervisning. Det vill säga lektionsupplägg med kort genomgång följt av 

enskilt arbete med lärobok. På så sätt kommer undervisningen att skilja sig utifrån den undervisning 

eleverna är van vid.  
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Sju elever, tre pojkar och fyra flickor, valdes ut att delta i den varierade undervisningen. De valdes 

utifrån deras resultat på Diamants geometridiagnos (Skolverket, 2013) samt en tidigare gjord 

taluppfattningsdiagnos. Samråd med undervisande lärare skedde även i urvalet. Med ett subjektivt 

urval menas att ett litet antal personer väljs för undersökningen då just dessa är de som kan ge 

värdefulla data i undersökningen (Denscombe, 2016). Mitt urval kan därmed ses som ett subjektivt 

urval då de elever som blir aktuella för studien är elever som uppfyller kravet på speciella 

utbildningsbehov i matematik. Genom att använda sig av en subjektiv urvalsprocess menar 

Denscombe (2016) även att det ger forskaren möjlighet att få den bästa informationen av det 

studerade fenomenet eftersom urvalet kan bidra med kvalitativ information. 

Eleverna presenteras inte individuellt. I studien ses de som en grupp och de sju eleverna utgör därmed 

ett kollektiv av elever med svårigheter.  
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4.3 Datainsamlingsmetod 

I detta avsnitt beskrivs hur datainsamlingen skett. Den beskrivs i tre delar. Den första beskriver hur 

lektionerna planerades. Den andra beskriver insamlandet av data genom deltagande observationer och 

reflektioner och den sista beskriver elevintervjuer.  

4.3.1 Aktionen  

I studien planerades och genomfördes fem geometrilektioner utifrån en varierad undervisningsform. 

Elevernas ordinarie lärobok fick styra lektionsinnehållet i form av de kunskapsområden som ingick i 

aktionen. Inför varje lektion formulerades lärandemål och utifrån dem valdes och utformades 

lektionsinnehållet. Geometrimodulens tankar, om varierad undervisning och geometri, samt de 

framgångsfaktorer som beskrivs i Skolverkets (2011) utvärderingsrapport Laborativ matematik, 

konkretiserande undervisning och matematikverkstäder kan ses som präglande av lektionernas 

didaktiska utformande. I nedanstående tabell visas en enkel översikt av lektionerna.  

Tabell 1. Lektionsplanering. Lektionsmål, lektionsinnehåll innehåll och genomförande i form av 

aktiviteter.  

 Mål, ökad 

begreppsförståelse 

 i form av 

Innehåll Genomförande, utöver 

genomgång och 

sammanfattande 

avslut 

Lektion 

1 

• relationer mellan olika 

geometriska figurer.  

• geometriska figurers 

egenskaper. 

Polygon, parallell, symmetri, 

diagonal. 

Genomgång med konkret 

material. 

Diskussionsuppgift; kvadrat-

rektangel romb. 

Film – begrepp. 

Hitta diagonaler och symmetrier 

i det konkreta materialet. 

Lektion 

2 

• förståelse av begreppen; 

spetsig-, trubbig-, rät- och rak- 

vinkel. 

• vinkelsumma i en rak vinkel. 

Vinklar.  Konstruerande övning. 

Rita olika vinklar med gradskiva. 

Mäta vinklar. Beräkning av 

vinklar utifrån 180˚ 

Lektion 

3 

• sambandet av vinkelsumman 

mellan i triangeln och rak 

vinkeln. 

Vinklar i triangel och andra 

polygon. 

Utforskande övning. 

Rita triangel, klippa isär och 

bilda en rak vinkel. 

Utmanande uppgift. 

Elevarbete i par där de ska finna 

vinklar i kluriga figurer. 

Lektion 

4 

• förståelse för hur sidornas 

längder relaterar till 

rektangelns omkrets och area 

Rektanglars area och omkrets. Laborativ uppgift. 

Konstruera rektanglar med 

omkrets 24 cm respektive area 

24 cm2. 

Lektion 

5 

• förståelse för relationen 

diameter – omkrets i en cirkel 

Begrepp kopplat till cirkeln. 

Cirkelns omkrets. Talet π. 

Laborativ undersökning. 

Mätning av omkrets och 

diameter på cirkulära föremål. 

Upptäcka sambandet.  
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4.3.2 Deltagande observation och reflektioner 

För att kunna observera vad som skedde under lektionerna gjordes inspelning av dem. Materialet 

sammanställdes genom anteckningar av det essentiella i undervisningen. Sammanställningen gjordes i 

två kolumner där ena utgörs av läraren och den andra av elever. I respektive kolumn noterades vad 

som skett i form av aktivitet, stoff som bearbetats, frågor och kommentarer, vilket material som 

använts och tidsnoteringar. Anteckningarna utifrån de inspelade lektionerna kan ses som en 

händelsebeskrivning av lektionerna. Ibland noterades även ordagrant om det som sades tycktes ha 

relevans för studien. Inspelningarna av lektionerna och dess sammanställningar gav möjlighet att 

lägga de egna upplevelser åt sidan för att fokusera på vad som skedde i undervisningssituationerna. 

Transkribering av hela lektionerna övervägdes men då det var svårt att urskilja vad som sades ansågs 

det inte vara effektivt, speciellt under de aktiviteter där eleverna arbetade i par.  

Egna reflektioner blev en del i den deltagande observationen. Dencombe (2016) anser att en 

deltagagande observation gör det möjligt för forskaren att se in i kulturer och livsstilar som 

förekommer i en miljö. I verksamhetsteorin utgör verksamhetens kultur en relevant del. Därmed kan 

dessa delar förenas. Efter varje lektion gjordes reflektionsanteckningar. Dessa skedde direkt efter 

avslutad lektion och fortsatte fram till kommande lektion. Även de förberedelser som gjordes inför 

lektionen antecknades.  

4.3.3 Elevintervjuer 

Efter samtliga fem lektioner genomförts intervjuades eleverna enskilt. Elevintervjuerna skedde två 

veckor efter den femte lektionen. Intervjuerna var kvalitativa semistrukturerade och följde en kort 

intervjuguide (bilaga 1). Med en semistrukturerad intervju kan en intervjuguide följas men samtidigt 

ges utrymme för informanten att beskriva mer om undervisningen och för intervjuaren att kunna 

fördjupa frågor kring de objekt som framträder och har relevans för studien (Bryman, 2011). 

Intervjuguiden utgjorde material från de olika lektionstillfällena. Förhoppningen med den 

semistrukturerade intervjun var att få eleven att berätta fritt om de erfarenheter den upplevt av den 

varierade undervisningen och geometrins begrepp. Denscome (2016) menar att det är öppenhet hos 

informanten som den semistrukturerade intervjun eftersträvar. För att underlätta för samtalet och för 

eleverna att formulera sig fungerade det material som använts på lektionerna som underlag. 

Lektionsmaterial för respektive lektion kom på så sätt ligga till grund för vad eleven hade att berätta 

om undervisningen. I intervjuerna med eleverna fokuserades främst på om och hur eleverna tog till sig 

geometribegrepp i arbetet med olika representationsformer, för att därigenom skapa insikt om 

eleverna ökat sin begreppsförmåga. Genom att i intervjun samtala om de geometriskt problem och 

begrepp som bearbetats skapades värdefulla data om vad lärandet lett till. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Transkriberingen underlättar en noggrannare analys av vad som sägs under en 

intervju (Bryman, 2008). I bearbetningen och analysarbetet som beskrivs i kommande avsnitt beskrivs 

det mer detaljerat. 



23 
 

4.4 Bortfall 

Av de sju eleverna som deltog i den varierade undervisningen intervjuades sex av dem. På grund av 

andra schemaaktiviteter och frånvaro gavs inte utrymme att genomföra intervju med en av eleverna 

som deltog. 

4.5 Databearbetning och analysmetod 

Den verksamhetsteoretiska modellen låg till grund för hur materialet kodades och analyserades. De 

kategorier som insamlat och sammanställt data kodades utifrån var modellens medierande faktorer, 

artefakter (A), gemenskap (G), regler (R) och arbetsfördelning (Af). I bearbetningen noterades dessa 

kategorier med olika färger. Färgkodningen förenklade på så sätt det fortsatta analysarbetet. Det 

kodade resultatet analyserades utifrån frågeställningarna, med ny färgkodning.  

Tabellen nedan visar hur det kodade materialet kategoriserats och analyserats. I kolumnen 

Lektionerna noteras observerade handlingar som kan leda till ökad begreppsförståelse utifrån 

respektive kategori. Data kommer från lektionsobservationer och reflektioner. Kolumnen Eleverna 

innehåller kodat data intervjuerna. I kolumnen längs till höger tolkas slutligen det kodade materialet 

utifrån frågeställningen. Det vill säga vilken form av lärande som följts av ökad begreppsförståelse. 

Den i tabellen färgkodade texten utgör ett exempel på hur analysarbetet genomförts.  

Tabell 2. Resultat analyseras utifrån tabellens kategorier. 

 

Lektion 1 

 

 

Lektionerna 

(observationerna) 

 

Eleverna 

(intervjuerna) 

 

• Kommunikation 

• Abstraktion 

• Problemlösning 

Artefakter: 

Språk 

Konkret material 

Frågor om femhörningar, 

diskussioner om polygon, 

benämningar av flera 

begrepp med stöd av 

konkret material 

Återger geometriska 

figurers korrekta namn. 

Språket enkelt, ej helt 

korrekt vid tex parallell 

Artefakter stöder elevernas förmåga att 

kommunicera begrepp 

Regler: 

Skolan och klassens normer 

Matematiska regler 

Ordinarie lektionskultur 

rotad. 

Lektionsbokens uppgifter 

styrande norm. 

Viss insikt har skapats i 

förståelse av att samband 

finns mellan ex kvadrat 

och rektangel 

Eleverna kan med den ökade 

förståelsen av begreppen lättare tolka 

ett problem 

Gemenskap: 

Gruppdynamik 

Samarbete 

Kritiska elever ger ett 

öppet gruppklimat.  

Delaktighet i diskussion 

Vågar blotta sin okunskap 

och fråga 

Det öppna gruppklimatet ger trygghet 

att kommunicera begrepp 

Arbetsfördelning: 

Genomgång och 
uppföljning 
 
Enskilt/Grupp/Pararbete 
 
Möjlighet att påverka 

Möjlighet att avbryta för 

frågor. 

Reflektionsrunda 

 

Ingen av eleverna 

kommenterar att 

tidsutrymmet för 

uppgiftsräkning saknats 

Stödjer eleverna i att kommunicera 

begrepp 
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4.6 Etik 

Forskningsetiskaspekter i form av samtycke-, informations-, nyttjande- och konfidentialitetskrav har 

tagits hänsyn till (Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom de elever som deltar i studien är minderåriga ska 

dess vårdnadshavare informeras och lämna samtycke. Det skedde med att ett missivbrev (bilaga 2) 

först sändes till samtliga elevers vårdnadshavare i klassen. De elever som sedan valdes ut för studien 

informerades ytterligare om studiens. De informerades om att deras delaktighet var frivillig. Inför 

intervjuerna sändes ett samtyckesmedgivande (bilaga 3) till vårdnadshavare via eleverna. Detta skrevs 

under av både elev och vårdnadshavare. Eleverna informerades även i anslutning till intervjun att det 

var frivilligt för dem att delta, att de fick avbryta närhelst om de ville. Det informerades även om att 

det använda material skulle hanteras konfidentiellt och att de kommer att vara helt anonyma. 

Information om att materialet som samlas in i studien endast ska användas i studiens syfte framgick 

även i den informationen.  
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5 Resultat 

Resultatet för varje lektion presenteras först med en beskrivning av stoffet, materialet och målet med 

undervisningen. Därefter presenteras resultatet från lektionsaktionen i form av vad som hände under 

lektionen samt reflektionerna. Den följs av ett avsnitt som presenterar resultatet av elevernas 

redogörelser i intervjuerna. Resultatpresentationen utifrån den verksamhetsteoretiska modellens fyra 

delar, artefakter, regler, arbetsfördelning och gemenskap. 

5.1 Resultat lektion 1. 

I fördiagnosen framkom att eleverna har stora kunskaps brister om geometriska begrepp. När 

lektionen planeras var målet att eleverna ska skapa sig begreppsförståelse om vad som innebär: punkt, 

linje, sträcka parallell, diagonal och symmetri, och polygon såsom triangel, kvadrat, rektangel, 

romb, parallellogram, parallelltrapets, pentagon, för att nämna några. Det är främst förståelsen av 

sambanden i figurerna som får utgöra undervisningens kärna. Till exempel att en kvadrat alltid är en 

rektangel och romb, men att en romb eller rektangel bara i speciella fall är en kvadrat. Till stöd i 

undervisningen används konkret material i form av flertal geometriska figurer utklippta i färgat 

papper och ett Youtube klipp från geometrimodulen (se elektroniska källor i litteraturförteckning). 

5.1.1 Undervisningens genomförande och reflektioner 

Artefakter 

Dominerande för denna lektion är samtalet och konkret material i form av geometriska figurer i 

papper. Diskussioner och de frågor som eleverna ställer ligger nära deras kunskapsnivå. En elev frågar 

vad en femhörning heter, det följer en kort diskussion om namnen på olika polygon och flera elever 

kan namnen på vissa av dem. De begrepp som förtydligas genom det konkreta materialet är förutom 

polygonens namn begreppen diagonal, symmetri och parallell. Materialet och uppgifter ger eleverna 

möjlighet att se begreppen representeras på olika sätt. Lektionen avsluta med en reflektionsrunda där 

eleverna får berätta vad de lärt sig för nytt. Ingenting svaras ganska unisont men efter lite lirkande 

kommer flera av begreppen fram som nyvunnen kunskap. Eleverna tar då det konkreta materialet till 

hjälp vid förklaringen, visar upp en figur och berättar exempelvis att den inte visste att vikningen som 

gav en spegling var symmetrilinje. 

Regler 

Den rådande lektionskulturen visar sig vara kraftigt rotad. Att inte arbeta med lärobokens uppgifter 

skapar omedelbart en diskussion med eleverna som menar att de då kommer att vara tvungna att 

arbeta hemma med boken. De godtar inte att det finns andra sätt att lära sig än uppgiftsräkning. 

Eleverna menar att de kommer att stressa dem till stor grad att inte hinna räkna den förväntade 

mängden tal.  

Gemenskap 

Eleverna ifrågasätter såväl sin delaktighet som undervisningens form. Eleverna uttalar sig om att deras 

deltagande är beroende på att de är sämst. Det uppkom efter att de tagit del av diagnosresultatet. Det 

som senare kan ses i gruppen under genomgång och aktivitet är att eleverna vågar fråga när de inte 
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förstår och protesterar då de tycker att nivån på undervisningen är felaktig, då oftast att den är på för 

låg nivå.  

Vid diskussionen om en rektangel är en kvadrat så vågar en av eleverna ta ställning i en motsatt åsikt 

jämfört med de andra i gruppen, garderad med att det mest är för skoj skull. Det kan ses som 

ytterligare ett bidrag till ett öppet klimat i gruppen.  

Arbetsfördelning 

Eleverna erbjöds att få geometriundervisning även på elevensval-tid vilket är ett längre schemalagt 

lektionspass en gång i vecka. På den lektionen har eleverna möjlighet att välja att arbeta med 

fördjupning i några olika ämnen. Att arbeta med matematik på lektionstid utöver den ordinarie 

matematiklektionen är något eleverna motsätter sig kraftigt. Några av eleverna ser det som en 

bestraffning att behöva arbeta på ytterligare tid med matematik. Studiens undervisning läggs därför 

endast mot de ordinarie matematiklektionerna. 

Lektionens talutrymme var till störst del mitt. Eleverna använder sin möjlighet att kunna avbryta och 

inflika i genomgången. Genom att avsluta med en reflektion så ges även alla möjlighet att få berätta 

om de vill. 

5.1.2 Elevernas redogörelse 

Artefakter 

De flesta eleverna återger de vanligaste geometriska figurerna med korrekta namn. De begrepp som är 

nya för eleverna har de skapat en viss förståelse om men kan inte alltid förklara dem verbalt. 

Exempelvis begreppet parallell, beskrivs ...linjerna är lika raka, alltså att de är lika långa, eller …de 

är exakt mitt emot varandra. Förklaringarna blir dock mer korrekta då eleverna använder sig av de 

konkreta figurerna eller visar med händerna. Några elever hade inte förstått begreppet utifrån de 

förklaringar som lektionen gett. En elev visste att icke parallella linjer skulle kunna korsa varandra om 

de förlängdes, men här blev det missuppfattning då eleven tittade åt det håll där de icke parallella 

linjerna gick isär.  

Regler 

Det framträder när elev försöker återge parallell att begreppet inte är förankrat, nja inte exakt 

parallella blir en vag förklaring. Därmed kommer inte begreppet till sin rätt då det inte tolkats korrekt. 

Den del av lektionen då sambandet mellan begreppet kvadrat och rektangel diskuterades vittnar ett 

par av eleverna om att de ser att det finns något liggande bakom begreppet. En av eleverna säger …ja, 

varför en fyrhörning var en rektangel då hen beskriver vad vi arbetade med. Hen har en förståelse att 

det finns en grund till att en kvadrat är en rektangel men kan inte finna rätt ord och förklaring till det.  

Ingen av eleverna nämner diskussionen att inte hinna räkna i boken som upptog stor del av den första 

lektionen.  

Gemenskap 

Det är inte heller någon av eleverna som nämner något om sitt deltagande i undervisningen.  
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Hos en av eleverna kan det skönjas en viss osäkerhet och rädsla för att blotta sin okunskap. Eleven 

nämner att hen redan kunde det vi gick igenom fast hen glömt bort. Hen menar att det som lektionen 

handlade om inte var nytt utan det väckte bara det glömda till liv igen.  

Arbetsfördelning 

Två veckor efter det att undervisningsaktiviteten avslutats och intervjuerna görs så är det ingen av 

eleverna som kommenterar att de inte haft samma utrymme för att räkna uppgifter i boken. Det är inte 

heller någon elev som under intervjun nämner något om kunskapsnivån på stoffet. 

5.2 Resultat lektion 2. 

Under denna lektion planeras att eleverna ska delta i en aktivitet där det egna ”görandet” ställs i 

centrum. Föremål för dagens undervisning är vinklar. Målet är att eleverna ska kunna benämna olika 

vinklar och dess komponenter samt kunna mäta och rita vinklar. Begrepp att greppa blir: spetsig -, 

trubbig-, rät- och rak vinkel och hur dess relation till 90˚ respektive 180˚ kan användas för att beräkna 

andra vinklar. Lektionens första del utgör en genomgång av olika vinklar följt av en elevaktivitet där 

eleverna med hjälp av gradskiva konstruerar egna vinklar och kontrollmäta kamraters ritade vinklar. 

Lektionen avslutas med gemensamma uppgifter att beräkna en vinkel som utgör en av tre i en rak 

vinkel. 

5.2.1 Undervisningens genomförande och reflektioner 

Artefakter 

I undervisningen används språket till stor del som medierande artefakt. Det genom att jag i 

genomgång och vid elevernas arbete i par, löpande ger verbal stöttning. Under genomgången 

uppmanas elever att förklara sina tankebanor och vid aktiviteten ställs motfrågor av mig som stöd för 

eleverna att kommunicera de geometriska begreppen. Exempel på det är när en elev efter att ha ritat 

en vinkel och sedan ska mäta den, frågar om hur hen ska veta om vinkeln är 40° eller 140°. Jag frågar 

är den spetsig eller trubbig, varpå eleven säger trubbig. Jag replikerar med att då vet du till eleven, 

som bekräftar att den är 140°. 

Symboler som framträder i undervisningen är enkla beteckningar där exempelvis vinkel betecknas 

med v. Symboler i form av bokstäver för vinklarna används även i sammanfattningen av 

vinkelsumman i den raka vinkeln i slutet av lektionen. Denna betecknas a + b + c = 180°. 

Medierande konkret material denna lektion är främst gradskivan. Den utgör en aktiv handling i 

aktiviteten och skapar möjlighet för eleverna att förtydliga begreppen spetsig, rät och trubbig vinkel.  

Jag upplevde att aktiviteten att rita vinklar med gradskivan fungerade väl utifrån att eleverna gjorde 

upptäckter som ledde dem framåt. Kommunikationen stöttade också eleverna i deras 

begreppsförståelse.  

Regler 

Tydligt framträder att eleverna söker efter en regel gällande hur gradskivan ska avläsas. En elev frågar 

om det är yttre eller inre raden som ska avläsas. Eleven försökte skapa en regel om vilken sida som 
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gällde för vilken slags vinkel. Några av eleverna får därmed erfara att regeln kan vara styrd av att våga 

lita på den egna begreppskunskapen om vinklar. 

Vid ett tillfälle visar jag hur två vinklar på en rak vinkel tillsammans ska bli 180°, och betonar 

samtidigt att det kommer liknande uppgifter i boken. Det uttalandet kan ses som att bokens uppgifter 

ger en form av norm av vad som är viktigt att lära. Samtidigt verkar det som att den rådande normen, 

vikten av att hinna räkna uppgifter i boken som eleverna uttryckte sig starkt om under första 

lektionen, har dämpats.  

Gemenskap 

Under genomgången förs en dialog mellan elever och lärare. En av eleverna öppet vittnar om att hen 

kommer att blanda ihop begreppen, en av de andra eleverna hjälper med att tipsa om att hen kan 

tänka på en pennspets för att förstå om vinkeln är spetsig eller trubbig. När vinklar som är 360° eller 

större diskuteras använder sig flera elever av sina egna erfarenheter från andra gemenskaper utanför 

skolan. Det märks tydligt då dessa vinklar får benämning som tresexti och sjutjugo. 

Stämningen och ett tillåtande klimat märks i gruppen. Eleverna tar vara på möjligheten att fråga både 

mig och varandra då de behöver hjälp. 

Arbetsfördelning 

Under genomgång tillåts och uppmuntras eleverna att vara med och diskutera och fråga. Mitt 

talutrymme är dock störst och det är även jag som leder arbetet framåt och bestämmer när en aktivitet 

avbryts för en annan. I elevaktiviteten ges eleverna både utrymme att kommunicera och att upptäcka 

samband och relationer mellan vinklar. 

Både under genomgång och aktivitet var eleverna aktiva. Däremot under sammanfattningen märktes 

ett visst avtagande av intresse.  

5.2.2 Elevernas redogörelse 

Artefakter 

Det framkommer under elevintervjuerna att alla eleverna kan använda begreppen spetsig, trubbig och 

rät vinkel för att beskriva vinklar. Språkligt uttrycker de sig på ett vardagligt sätt i sina beskrivningar 

om vinklar, och i flesta fall utelämnas ordet grader. Det framkom att de flesta av dem, i aktiviteten då 

de själva skulle rita vinklar med hjälp av gradskiva, skapat en förståelse av begreppen. Eleven 

beskriver att …här gjorde jag fel eftersom jag, jag tänkte fel eftersom jag räknade, på båglinjen finns 

det två olika beroende på om det är en spetsig eller trubbig…, för eleven skapade detta fel att hen 

kunde relatera begreppen till vad som sker på var sida om 90˚ markeringen på gradskivan. En annan 

elev säger att …fast innan tyckte jag att det var svårt att veta om det skulle vara trubbig eller rät. 

Nej, trubbig eller spetsig.  

Elevernas återgivelse av den gemensamma uppgiften visar på att de skapat sig en viss kännedom om 

begreppet vinkelsummor. De kan med stöttning av mig eller varandra beräkna en okänd vinkel då en 

rak vinkel är uppdelad i flera vinklar varav några av dem är kända. En elev kommenterar uppgiften 

med att då delar man upp den. En annan elev beskrev det med att jag tror att man plussa ihop, …, det 
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plus trettio och sen tog man hundraåttio minus det och då fick man ut det. Ytterligare beskrivning 

var, för att en rak vinkel så här, så är det alltid etthundra åttio, och på den ena sidan var 

etthundrafyrtiofem…och då måste man räkna, vad blir det där plus det man inte vet och det ska bli 

åttio, etthundraåttio och då blev det trettiofem.  

Regler 

Aktiviteten gav möjlighet för eleverna att låta begreppen forma matematiska regler. Eleven beskriver 

… så typ de som var trubbiga skulle vara över nittio och dom spetsiga skulle vara under. Att skapa 

reglerna gör dock inte alla elever första lektionen. En elev berättar när vi under intervjun finner en 

spetsig vinkel som betecknats med 150˚, att problemet hade varit att hen inte visste hur man skulle 

göra då det var spetsigt eller trubbigt. Här hade eleven senare under en annan matematiklektion 

arbetat med uppgifter i boken och skapat förståelse för begreppet. Ett annat exempel är den elev som 

såg en enklare bana på en av uppgifterna där ena av de tre vinklarna i den raka vinkeln var 90˚. … tog 

bara nittio minus trettio… Där fanns ett sätt som var svårare, det var typ att ta hundraåttio minus 

nittio minus trettio. Elevens uttryck att det är ett sätt att utföra beräkningen kan tyda på att hen ser 

det som en metod vilken fungerar som regler för beräkningarna. 

Gemenskap 

Flera av eleverna ser kollektivt på arbetet i gruppen, både under genomgångar och under pararbete. I 

intervjuerna berättar dessa elever ofta i vi-form. Bland annat nämner en elev om denna lektionen med 

vinklar att, det var då vi lärde oss mest. 

Arbetsfördelning 

Det enda som framkommer angående arbetets upplägg är en av eleverna som menar att det hade varit 

roligare om de först fått gissa varandras vinklar. Under lektionen fick eleverna byta de ritade vinklarna 

med varandra för att kontrollmäta. 

5.3 Resultat lektion 3. 

Lektion 2 berörde den raka vinkeln som är 180° och denna lektion bygger vidare på det begreppet 

genom vinkelsumman i en triangel. Även vinkelsummor i andra polygon kommer att beröras. Målet är 

att eleverna ska ges möjlighet att förstå begreppet att summan av vinklarna i en triangel alltid är 180°. 

Lektionens aktivitet är utforskande. Eleverna ska rita en triangel, mäta dess vinklar, klippa isär och 

sedan lägga vinkelspetsarna vid varandra.  

5.3.1 Undervisningens genomförande och reflektioner 

Artefakter 

Det praktiska arbetet med att konstruera en triangel och sedan jämföra dess vinkelsumma stödjer 

elevernas begreppsförståelse då de ser sambandet med den raka vinkeln och att 180° är ett halvt varv. 

Dialog förs mellan mig och eleverna och eleverna ställer frågor dels för att bekräfta de begrepp som vi 

arbetat med som exempel trubbig och spetsig vinkel, men även frågor för att förstå bättre.  
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När eleverna arbetar med att beräkna vinklar i olika figurer kommer de i kontakt med både 

symbolspråk samt representationer i form av bild och text som de ska tolka. Begrepp som introduceras 

är vertikalvinkel, sidovinkel och yttervinkel.  

Regler 

I genomgången och i den laborativa övningen skapas möjlighet att se samband och att kunna skapa 

regler för begrepp om vinkelsummor. Med vinkelsumman i triangeln kan eleverna skapa sig ett verktyg 

för att göra beräkningar. I de uppgifter där eleverna sedan arbetar med att hitta olika vinklar i figurer 

med såväl trianglar, raka vinklar och polygon visar flera av eleverna att de använder sig av de regler 

som begreppet skapat.  

När eleverna ska arbeta med uppgifterna uppmanas de att börja med att tänka igenom innan de börjar 

räkna. Det blir tydligt att eleverna inte gör det då de på en gång försöker sig på att använda de vinklar 

de har i beräkningar utan att reflektera över sambanden. När jag ställer frågor som leder till att 

använda begreppsförståelsen leds de in på rätt spår. 

Gemenskap  

Inför lektionen har eleverna en positiv attityd. Det är flera av eleverna som redan när vi möttes i 

korridoren försäkrat sig om att vi ska ha lektion tillsammans med uttalande likt visst har vi geometri 

med dig i dag. Det är däremot en flamsigare jargong denna lektion och det kan bero på att några i 

gruppen vill testa gränser för vad som är acceptabelt beteende.  

Arbetsfördelning 

Den laborativa aktiviteten och uppgifterna skapar en elevaktiv lektion. Det i sin tur ger förutsättningar 

för eleverna att bearbeta begreppen och pröva dem på nya situationer.  

Det är några av eleverna som känner sig oroade av att inte hinna räkna lika mycket i boken, de övriga 

har upplevt att det gått bra att arbeta med bokens uppgifter och verkar inte lika stressade av den 

minskade mängden bokuppgifter som förväntas av dem. 

5.3.2 Elevernas redogörelse  

Artefakter 

Att lägga ihop triangelns vinklar och därmed få en rak vinkel skapade förståelse för att vinkelsumman 

alltid är 180°. I sina beskrivningar av det uttrycker sig eleverna på olika sätt, oftast med ett enkelt 

vardagligt språk. Eleven säger …och satte ihop dom igen fast på en linje, ifall det skulle bli en 

hundraåttio grader. En annan säger att det blir rak, att det blir hundraåttio. Med det konkreta 

materialet som eleverna skapat kopplar de och beskriver begreppssambanden mellan den raka vinkeln 

och triangeln. När de sedan ska beskriva hur de arbetat med uppgifterna kopplar de inte ihop 

begreppen med sina lösningar lika tydligt. En elev beskriver hur de löste uppgiften med Ja … då tog 

han först hundraåttio minus sjuttiotvå minus sextiotvå lika med fyrtioåtta, så räknade han ut den 

där sen visste jag inte hur jag räknade för jag tog sjuttio plus sextiotvå det blev hundratrettiotvå. Det 

var den här.  
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Regler 

För en del elever hjälpte begreppen dem att skapa regler att relatera till. En elev beskrev, vi ritade en 

triangel. Färgläggde alla, vad heter det, dom här vinkelbågarna eller vad de heter…Det skulle i alla 

fall bli hundraåttio om man la ihop alla. Eleven knyter åter an till det när hen senare beskriver en 

uppgift …jo vänta. Jag tror att det var att allt skulle bli hundraåttio. En annan elev säger vi tog så 

här etthundrafyrtio, för det måste vara samma på samma sida när hen relaterar till begreppet 

vertikalvinklar i en av de lösta uppgifterna. 

Gemenskap 

Samarbetet i uppgiftslösningen gav insikt i att det finns olika lösningsmöjligheter. Ja, för det, jag kom 

ju på det här och han det här och jag det här…Det var ju samma med den här, vi räknade lite olika.  

På frågorna om samarbetet och om eleven själv hade klarat av att lösa uppgiften svarar en elev att det 

gick bra att samarbeta och att det var bra att ha någon med sig fast att det kanske skulle gått på egen 

hand om man hade klurat lite kanske.  

Arbetsfördelning 

Ingen av eleverna nämner något om att det varit arbetsinsatsen varit ojämnt fördelat i 

uppgiftslösningen. 

5.4 Resultat lektion 4. 

Med denna lektion vill jag försöka skapa en lärsituation där eleverna, genom att undersöka ett 

geometriskt samband, ska ges möjlighet att förstå begreppen omkrets och areas innebörd och hur de 

förhåller sig till varandra. Genom att använda ett rikt problem ges eleverna möjlighet att komma 

längre och utveckla begreppen. Eleverna ska få arbeta i par, och med det vill jag åstadkomma en social 

interaktion mellan dem. Undervisningssituationen kan på så sätt skapa möjlighet och stimulera 

eleverna till att verbalisera begreppen de arbetar med. Det rika problemet (se avsnittet varierad 

undervisning i kap.3) kan även skapa möjlighet för eleverna att nå olika nivåer genom att de kan 

utveckla uppgiften och tänka i nya banor. Uppgiften innehåller inget konkret material och är på så sätt 

mer lik de uppgifter eleverna arbetar med i läroboken. Den skulle kunna benämnas som en teoretiskt 

utforskande uppgift med möjlighet att använda olika representationsformer finns.  

5.4.1 Undervisningens genomförande och reflektioner 

Artefakter  

Trots att eleverna i början av genomgången av begreppen kunde ge enkla beskrivningar av begreppen 

så visade sig svårigheter i det undersökande arbetet. Vid genomgång av den undersökande uppgiften 

ritar jag för att eleverna ska få möjlighet att se hur rektanglarnas omkrets och areor förhåller sig till det 

i uppgiften givna.  

Inget av det material som arbetas med idag är konkret.  

Regler  

Elevernas tidigare erfarenhet om omkrets och area begreppet kan vara det som skapade problem för 

dem. Samtliga elever hade svårigheter att hitta sidornas längder utifrån den givna arean och 
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omkretsen. Det kan vara knutet till att den begreppsförståelse som eleverna bar med sig till lektionen 

var starkare knuten till en metod än en förståelse för begreppet. Att se omkretsen som en sträcka som i 

en rektangel där två av sidorna skulle vara av samma längd och att därifrån arbeta metodiskt 

fungerade inte för eleverna under denna lektion.  

Gemenskap 

Erfarenhet från vardagen kom fram då en elev lyfter att man mäter hus i kvadratmeter.  

Samarbetet med den undersökande uppgiften fungerar inte bra och eleverna har svårt att komma 

framåt i arbetet.  

Arbetsfördelning  

Talutrymmet vid genomgången är till allra största del mitt. Under lektionen när eleverna arbetar med 

den undersökande uppgiften och vid uppgiftslösning i slutet av lektionen har eleverna utrymme att 

diskutera både med varandra och med mig. Det sker dock inte i så stor utsträckning denna lektion.  

Några elever visar vid upprepade tillfällen under lektionen att de är intresserade av hur beräkningar av 

omkrets och area ska göras på cirklar. En kort stund av lektionen används därför till att presentera 

begreppen mittpunkt, radie och diameter då det nästa lektion kommer att byggas vidare på begreppet 

cirkelomkrets. 

5.4.2 Elevernas redogörelse 

Artefakter 

För flera av eleverna blandas begreppen omkrets och area ihop med de räknesätt de menar att de ska 

använda i beräkningarna. Ingen av eleverna förklarar omkrets på något mer utvecklat sätt än de gjorde 

under lektionens början. Det är …hur stort det är inuti dom typ är en elevs beskrivning av arean och 

de andra eleverna använder liknande uttryck. 

Regler 

Att eleverna inte lyckats fånga upp mer av begreppen och skapat regler för att kunna hantera 

beräkningar framkommer under intervjuerna. Det visar sig i hopblandningar när eleven beskriver 

uppgifterna. En elev svarar på frågan hur man räknar omkretsen på en rektangel ...ehmm, man mäter 

väl sidorna och sen så plussar ihop dom.  

Gemenskap 

Det var flera av eleverna som upplevde att lektionen inte fungerade så bra. En av eleverna uttryckte i 

intervjun att lektionen var flamsig och att det blev kaos i arbetet. En av eleverna förklarar det med att, 

Du var tvungen att gå ut och göra någonting och då började alla att slamsa. 

5.5 Resultat lektion 5. 

Denna lektion ska eleverna få arbeta praktiskt med konkret material i form av olika cirkulära föremål. 

Uppgiften kan ses som laborativt utforskande. De ska få mäta diameter och omkrets på dessa för att 

undersöka vilket samband som finns genom att beräkna kvoten av omkretsen och diametern. Eleverna 

ska arbeta med mätningarna enskilt och sedan går vi gemensamt igenom resultatet. Eleverna har visat 
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intresse för hur omkrets beräknas på en cirkel under föregående lektion. Då presenterades även 

begreppen mittpunkt, radie och diameter. Idag är målet att eleverna ska få en förståelse för cirkelns 

omkrets genom att få förståelse för att det alltid är 3,14 (π) diametrar runt en cirkel. 

5.5.1 Undervisningens genomförande och reflektioner 

Artefakter  

Språket kopplat till begreppen som eleverna visar i början av lektionen är vardagligt, en av eleverna 

uttrycker dagens innehåll med att de ska få lära sig göra en rund. Begreppen blir mer korrekta under 

lektionens gång. 

Det konkreta materialet som används är cirkulära vardagsföremål i olika storlekar. Den undersökande 

aktiviteten ge möjlighet för eleverna att förstå begreppen omkrets och diameter. Det märks speciellt 

när de ska mäta diametern och måste tänka sig en mittpunkt och att diametern därför kommer att bli 

där det är som längst över cirkeln. Det konkreta materialet får sedan utgöra föremål för beräkningar 

där vi mäter diametern och beräknar omkretsen genom att med huvudräkning multiplicera med tre. 

Jag förtydligar att de kan tänka sig att det ryms tre diametrar runt en cirkel. Här avbryter en elev och 

undrar varför, begreppet förtydligas ytterligare. Vid följande mätningar av diametrar visar att eleverna 

skapat viss förståelse för hur cirkelns omkrets beräknas. 

Miniräknaren ställer till en del problem då eleverna inte har använt sig av räknare i större utsträckning 

tidigare. Divisionstecknets symbol ser olika ut vad eleverna är vana, och att se och förstå 

decimalkommat samt avrunda rätt visar sig svårt. Visar den π-tangent som räknaren har och eleverna 

får se hur talet ser ut med de decimaler som räknaren kan visa. Diskussion om att π har oändligt med 

decimaler skapar intresse hos eleverna.  

Regler  

Sambandet mellan talet π och omkretsen skapar geometriska regler för eleverna. En elev reflekterar 

och frågar om kvoten av omkretsen delat med diametern alltid är π. Det bekräftas och samtalet leder 

vidare mot att det alltid är 3,14 (π) diametrar runt en cirkel. 

En elev menar att hen inte förstår trots att alla elever vid upprepade tillfällen i genomgången visar att 

de förstått sambandet och kan räkna ut omkrets då vi mätt diametern på föremålen vi använder. En 

elev protesterar dock högljutt, hen menar att hen inte fattar något, för hen kan fortfarande inte räkna 

ut en cirkel i pappret. Med det menar hen att, hen vill kunna göra beräkningar utifrån en skriven 

uppgiftstext som i läroboken.  

Gemenskap  

Samarbete sker eleverna emellan även om de under lektionen arbetar enskilt med mätningar och 

beräkning för att få fram talet pi. Det är en skämtsam trevlig attityd hos eleverna. En elev försöker få 

bekräftat av en annan att den mäter diametern på rätt ställe varpå den andra svarar nej fast det är rätt. 

Eleven blir konfunderad och frågar var den ska mäta då och får ett jag bara skojade svar tillbaka. 
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Arbetsfördelning  

Elevgruppen visar stort intresse för cirkelns geometri redan innan lektionen. Det visar sig även i hur 

eleverna agerar under lektionen. En av eleverna blir frustrerad och vill förstå hur kunskaperna ska 

tillämpas i uppgifter likt lärobokens uppgifter. Det skapas på så sätt en naturlig övergång från det 

konkreta till en textbaserad uppgift.  

5.5.2 Elevernas redogörelse  

Artefakter 

En elev beskriver den utforskande laborativa övningen med att den var as-lätt, eleven gör sedan en 

ansats till en förklaring om cirkelns omkrets. Beskrivningen ger dock inte någon tydlighet och det 

framträder att eleven inte tillgodogjort sig begreppen. Hen visar stor osäkerhet även på vad diameter 

är, och talet π kan eleven inte relatera till sambandet mellan diametern och omkretsen. När eleven 

svarar på vilket tal som de fick när de dividerade omkretsen med diametern säger hen att de fick 

hundraåttio. De övriga eleverna i gruppen visar på större förståelse för begreppen kring cirkeln. Deras 

språk utmärker sig betydligt mer korrekt. Eleverna använder sig av mittpunkt, diameter och omkrets 

när de återger hur den undersökande uppgiften genomfördes.  

För den elev som upplevde en frustration av att inte kunna överföra den praktiska övningen till den 

teoretiska förklara i intervjun att på matematiklektionerna kunde hen inte ha med måttband och räkna 

ut, hen visste inte så mycket då om hur man gjorde och upplevde att det behövdes annat verktyg för att 

kunna räkna i läroboken. 

Regler 

I intervjuerna framkommer en spridning bland eleverna i vilken mån de skapat sig regler för att 

hantera beräkningar av cirkelns omkrets. En elev i intervjun visade på att hen inte skapat någon direkt 

förståelse för begreppet. Hen inser dock att det borde finnas en användning av talet, hen uttrycker var 

det inte så att man skulle lista ut vad som, tre komma fjorton delat på någonting? Andra elever har 

också svårt att relatera korrekt till sambandet, en elev säger att det var väl typs här att omkretsen 

gånger diametern alltid blir pi? Två av eleverna kunde beskriva sambandet. Ena eleven visade med 

fingret på diametern medan hen förklarade att ...man kan dra det strecket, och pekar sedan runt 

cirkeln. Den andra eleven beskriver när hen pekar på diametern och sedan runt cirkeln att för den där, 

tre gånger typ lika mycket. 

Den rådande normen för hur matematiklektioner ska vara tycks ha förändrats hos eleverna. En elev 

menar att hen lärt sig mer med detta arbetssätt jämfört om hen skulle arbetat i klassrummet. Eleven 

förtydligar det med att hen behöver mer bilder och förklaringar. En annan elev menar att det här sitter 

bättre än om jag gör det i matteboken bara. 

Gemenskap 

I intervjuerna framkom att denna lektion var en av de som eleverna uppskattade mest. En av eleverna 

sa i början av sin beskrivning av denna lektion hur var det…jag har frågat det mer än fem gånger nu, 

i slutet av intervjun säger hen att …man kan fråga utan att det känns som att det är jättehemskt och 

pinsamt. 
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Arbetsfördelning 

En av eleverna uttrycker sig positivt om att det funnits mycket tid att få förklaringar. Det uttalandet 

innefattar även de föregående lektionerna. Hen uttrycker det med …och då svarar du…och liksom 

förklarar och sen när man fortfarande inte förstår…bara förklarar ännu mer, och då förstår man 

ännu mycket bättre än man förstår i ett vanligt klassrum. 
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6 Resultatanalys och diskussion 

I följande avsnitt analyseras och diskuteras resultatet utifrån frågeställning. Detta följs av en 

sammanfattning.  

6.1 Kommunicera geometriska begrepp 

I studien framkom att elevernas förmåga att kommunicera geometri ökade, men eleverna använder sig 

av ett enkelt språk och blandar ofta ihop begreppen.  

Att våga ta till orda i en grupp kan vara ett stort steg för en elev. En trolig orsak till den ökade 

kommunikationsförmågan tros vara det goda gruppklimatet. Det skapade en miljö där eleverna vågade 

diskutera och diskussionerna ledde till att eleverna vågade blotta såväl kunskaper som okunskaper. 

Det bidrog till vad Lunde (2011) beskriver om Think aloud, att våga tänka högt. Att tillåta sig att tänka 

fel visar också på tillåtande klimat i gruppen. Det utgör även en förutsättning för lärandet enligt Boaler 

(2017). Hon menar att det är när felen utreds som lärandet sker som bäst. I studiens resultat visade det 

sig hos ett par av eleverna. De kunde återge korrekt beskrivning av hur begrepp hörde ihop, och 

skapade klarhet i hur de kunde användas, efter att de först tillämpat dem på ett felaktigt sätt. Det visar 

på att när eleven redde ut felförståelsen skapades innebörd av begreppet.  

Det var förmodligen även andra anledningar till att kommunikationen gynnades. Som Löwing (2015a) 

beskriver den varierade undervisningen är den i sig själv en bidragande orsak till ökad kommunikation 

då upplägg och uppgifter stimulerar detta. Det som däremot skulle kunna tala emot att elevernas 

kommunikationsförmåga inte utvecklas skulle vara den klassrumskod (Lunde, 2011) som förhindrar 

SUM-elevers delaktighet i matematisk konversation i klassrummet då dessa elever saknar 

begreppsförståelsen och därmed möjligheten att kunna kommunicera. I studien bestod gruppen av sju 

elever, och därmed skapades det mer undervisningstid per elev än om undervisningen varit i ordinarie 

klass. Det mindre sammanhanget kompenserar på så sätt eleverna som har svårigheter med 

matematiken. Undervisning av SUM-elever i mindre grupper stöds av vad Engström (2015) lyfter som 

förebyggande insats för att skapa bättre förutsättningar för dessa elever. En reflektion är att det skapas 

en ny klassrumskod för eleverna i kontexten av undervisning i en mindre grupp. En kontext där de 

begrepp de utvecklar fungerar som ledande i att utveckla kommunikationsförmågan. 

Av resultatet framkom att elevernas språkliga kommunikation utgjorde ett enkelt språk som inte alltid 

var korrekt. Vanligt var att eleverna blandade ihop begrepp. Till exempel area och omkrets på 

rektanglar. När de däremot fick konkret material som stöd visade sig kommunikationsförmågan 

bättre. Användandet av representationsformer som konkret material medför ett stöd för elever för att 

förstå geometriska begrepp samt även för att eleverna ska kunna komma vidare och generalisera och 

abstrahera begreppen (Lingefjärd, 2015b; Löwing 2015b). En tolkning av resultatet är att eleverna 

skulle behöva mer tid att förankra begreppsförståelsen genom ytterligare arbete med fler 

representationsformer. Med mer tid kan möjligheterna att generalisera och abstrahera begreppen bli 

bättre. Efter denna studies fem lektionstillfällen visade inte resultatet på att eleverna ökat sin förmåga 

att abstrahera de geometriska begreppen vilket beskrivs i nästa avsnitt. 
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6.2 Abstrahera begrepp 

Att abstrahera begrepp var svårt för eleverna. Den genomförda studien var förlagd över fem lektioner 

och det var förmodligen för kort tid för eleverna att nå någon högre nivå vad gäller att abstrahera de 

geometriska begreppen.  

Då SUM-elever lär långsammare (Lunde, 2011; Engström, 2015) behöver de mer tid att förankra 

begreppen. Att gå mellan representationsformer kan ses som ett steg i att ge begreppen fler innebörder 

och därmed abstrahera dem. Lingefjärd (2015a) menar att det är ur de mångfaldiga 

representationerna som eleverna utvecklar begreppsförståelsen. Det som framkom av resultatet var att 

eleverna fortfarande hade behov av den bildliga representationen i sina beskrivningar av geometrin. 

Elevernas språkliga utveckling där de behärskar begreppen utifrån flertalet representationsformer är 

förutsättningen för att eleven ska kunna ta till sig begreppen. Först när det skett kan eleven vara 

mogen att abstrahera och generalisera i geometrin menar Löwing (2015b). I resultatet visade det sig 

finnas svårigheter i elevernas möte med översättningen mellan de olika representationsformerna. 

Förmodligen var det en av orsakerna till att abstraktion inte syns hos eleverna, de saknar ännu de 

geometriska begreppens koppling till fler representationsformer, de kan inte översätta mellan dem än. 

Det var dock elever som visade på intresse och behov att få vidga sina begreppsvyer. Exempelvis när 

eleverna arbetade med cirkelns omkrets. Eleverna hade då flertalet gånger under lektionen gjort 

huvudräkningsberäkningar av cirklars omkrets med konkret material framför sig då en elev menar att 

hen inte kan räkna omkretsen. Min tolkning av vad eleven menade var att hen inte förstod hur hen 

skulle räkna då uppgiften presenterades utifrån en annan representationsform. Den vill säga det 

klassiska läromedlets språk och symboler. Med exempel på sådana uppgifter fick eleverna då stöd att 

översätta de konkreta uppgifterna till teoretiska. Ett steg mot att abstrahera de geometriska 

begreppen. 

6.3 Tolka och lösa problem 

De matematiska reglerna som skapas genom förståelsen av ett begrepp ger SUM-eleven nya verktyg att 

angripa en uppgift. Resultatet är dock tvetydigt. I en del uppgifter eleverna arbetade med kunde det 

tydligt märkas att eleverna tagit begreppen till sig och tolkat dem som regler. Dessa fungerade sedan 

som stöd i deras problemtolkning och beräkning. Exempel här är de uppgifter där de skulle söka 

vinklar i figurer. Eleverna tillämpade här den begreppsförståelse de hade skapat sig om den raka 

vinkeln och vinkelsumman i en triangel. Där det visade sig fungera sämre var i uppgiften där eleverna 

skulle konstruera rektanglar utifrån given omkrets och area. Det är svårt att veta varför resultatet går 

isär. Min reflektion pekar på två orsaker. Den ena är hur undervisningen mötte eleverna i deras 

proximala utvecklingszon. Det kan vara så att omkretsen och arean av rektangeln skulle ha föregåtts av 

enklare uppgifter eller material som konkretiserade för eleverna. Uppgiften med vinklarna verkar 

däremot varit precis rätta utmaningen för eleverna att samarbeta kring. Det andra är kopplat till 

begreppsförståelsen. Lundberg och Sternel (2009) beskriver att SUM-elever skapar sig ett mekaniskt 

lärande. Då eleverna har arbetat med omkrets och area under mellanstadiet kan det vara så att 

eleverna hade med sig ett mekaniskt arbetssätt när de tog sig an uppgiften. Det kan ha gjort uppgiften 

svårbegriplig när det visar sig att den metod de tränat på inte går att applicera på problemet. När 
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eleverna arbetade med vinkelsummorna så var det stoff som till största del var nytt för dem och 

begreppen hade först presenterats. Detta resonemang finner stöd i vad Boaler (2017) menar med att, 

när eleverna förstår begreppen kan de använda sig av dessa i sitt resonemang i problemlösningen, 

vilket inte sker om de bara lutar sig mot en metod. 

6.4 Sammanfattning 

Efter fem lektioner med varierad undervisning visar det sig att eleverna utvecklar sitt 

matematiklärande. Det genom att deras geometriska kommunikationsförmåga blivit bättre och till viss 

del deras förmåga att tolka och lösa problem.  

 

• Eleverna ökade sin förmåga att kommunicera geometri efter de arbetat laborativt och 

undersökande i undervisningen. Det öppna gruppklimatet och det konkreta materialet 

skapade möjlighet och var bidragande till det. Det visar sig bland annat i att de kunde använda 

ett enkelt språk för beskrivning av figurer, de kunde rita och mäta vinklar samt beskriva vissa 

samband mellan begrepp. 

 

• Eleverna visade inte på att de nått högre förmåga att abstrahera geometrin. Eleverna behöver 

förmodligen än mer tid för att fördjupa sig i begreppen. Att se övergångar mellan 

representationsformer och kunna använda dem kräver att eleven får möjlighet att möta dem. 

Aktionens omfång skapade inte förutsättningar att nå någon högre grad av abstraktionsnivå. 

Det visade sig att ett fåtal elever visade intresse och behov att få begreppen representerade på 

sätt som leder mot generalisering och abstraktion. 

 

• Den varierade undervisningen utvecklade elevernas förmåga att tolka och lösa problem i vissa 

situationer. Artefakter i form av konkret material och diskussioner var främsta faktorerna för 

den utvecklingen. Det visade sig att där eleverna hade förstått begreppen hade de även 

möjlighet att tolka och förstå geometriska problem. Med en ökad begreppsförståelse skapades 

möjligheter för dem att lösa problemen. Ett gott exempel på det var uppgiften med att hitta 

olika vinklar.  
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6.5 Metoddiskussion 

För att skapa möjlighet att se på den varierade undervisningen utifrån verksamhetsteorins medierande 

faktorer krävdes att data samlades från flera håll.  

Den egna medverkan som speciallärare i studien kan medfört omedvetna konsekvenser i tolkning och 

analys av resultatet. Bryman (2011) talar om reflexivitet i en studie. Med det menas att den som 

forskar måste visa medvetenhet om dennes egen påverkan i processen. För mig var det mest 

uppenbart i lektionssituationerna. Reflektioner i direkt anslutning till lektionens slut var präglad av 

mina lärarögon. Därför var det en stor fördel att kunna lyssna igenom lektionerna och göra 

anteckningar utifrån den verkliga händelsen som utspelade sig under lektionen. Inspelningarna gav 

mig möjlighet att se med andra ögon och därmed kunna dra andra slutsatser av lektionerna än om 

inspelning inte gjorts. En annan metod hade varit att videoinspelat lektionerna. Huruvida det skulle 

bidragit med mer värdefullt data är svårt att säga. Kanske det utspelade sig händelser i rummet vilka 

missats vid endast ljudupptagning. Samtidigt kan videoupptagning verka hämmande på deltagarna i 

studien vilket hade utgjort en sämre förutsättning för datainsamlandet. 

För att validera dessa utgjorde elevintervjuerna en ytterligare vinkling av hur den varierade 

undervisningen utvecklar elevernas lärande. Intervjuer som metod kan ses som en av de bättre då den 

kan bidra med ökad kunskap om en individs erfarenheter (Denscombe, 2016). Jag valde att göra 

intervjuerna semistrukturerade för att skapa möjlighet för elevernas egna utsagor. I efterhand har jag 

funderat på om jag kunnat utfört intervjuerna på annat sätt, eller få in elevernas upplevelser av 

undervisningen och samtidigt möjlighet att skönja deras begreppsförståelse med någon annan metod 

än intervjun. Ett alternativ som skulle kunna fungerat för att blotta begreppskunskapen hade varit en 

form av muntlig examination i grupp. Där hade däremot inte elevernas reflektioner på lektionerna och 

gruppdynamiken framkommit. Metoden hade i sådana fall behövt kompletteras med antingen en 

mindre intervju eller en enkät. Här tror jag inte att en enkät skulle bidra på samma sätt med förståelse 

som en intervju gör. 

En studies tillförlitlighet, reliabilitet kan exempelvis handla om hur troligt det är att samma eller 

liknande svar skulle framkomma om en annan person utfört intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Här tror jag att min roll kan ha påverkat elevernas svar till viss del. Det kan vara så att eleverna svarar 

utifrån vad de tror att jag som undervisande lärare önskar för svar. Vid en elevintervju fanns känslan 

av att eleven upplevde intervjun som ett förhör. På så sätt kan det tänka sig att om intervjuare och 

lärare varit olika personer kan reliabiliteten varit högre. 

6.6 Fortsatt forskning 

Under arbetets gång och då speciellt vid resultatsammanställning och analys uppdagades funderingar 

som kan vara intressanta utgångspunkter för fortsatt forskning. Den genomförda studien innehöll 

endast fem lektionstillfällen vilket kan ses som ett litet omfång. Att genomföra en liknande större 

studie som sträcker sig över längre tid, såväl i kalendern som i ämnesområdet, skulle kunna bidra till 

ytterligare kunskap i hur SUM-elever kan utveckla matematiskt lärande genom ökad 

begreppsförståelse.  
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Även hur SUM-elever med olika problematik tar till sig den varierade undervisningen väcker intresse. 

Det utifrån det i studien fanns en elev med en dokumenterad problematik. För mig visade sig att den 

elevens progression var stor. Det skapar frågan om det finns vissa elever som skulle gagnas mer av en 

varierad undervisning med fokus på begreppsförståelse? Kanske är den formen av undervisning ett 

måste för att nå vissa elever? En sådan studie skulle kunna riktas mot elever med exempelvis olika 

kulturell eller social bakgrund, elever med dyslexi eller språkstörning, eller elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Praktiknära forskning inom området skulle ha stor 

relevans och kunna bidra med kunskap hur skolan kan stödja elever i matematiksvårigheter. Det 

speciellt eftersom utbildningen ska anpassas till elevers förutsättningar och behov samt främja alla 

elevers lärande och utveckling (Skolverket, 2016, s. 7-8) 

6.7 Slutord 

Avslutningsvis vill jag ta er läsare som orkat med ända hit tillbaka till gungflyet på det geometriska 

träsket där vi startade. Här har tiden gått och årstiden växlat. Vintern har fört kylan med sig och 

vattnet i myren frusit till is. Här står jag med de sju eleverna. Det gungar inte nu, men det är mycket 

hal is omkring oss. Med stöttning av varann ska vi med små steg halka fram mot nya mål, mot fastare 

och säkrare mark.  
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Bilagor 

Intervjuguide    Bilaga 1. 

I intervjun används det lektionsmaterial som hör till respektive genomförd lektion som 

samtalsunderlag. Det består av material som används av mig i genomgångar och det 

material som eleverna producerat i form av lösningar till uppgifter och laborationsunderlag. 

 

Till varje lektions material utgår jag från följande ”frågor” i samtalet: 

• Berätta om lektionen. (vad gjorde vi, varför?) 

• Uppgiften du/ni gjorde, hur löste ni den? (hur tänkte du, varför gjorde ni så, hur kom 

ni fram till det)  

• Fanns det något speciellt i den lektionen som du kommer ihåg? (händelse, 

samarbete, uppgift, instruktion, material etc) 

 

Slutlig fråga efter att de fem lektionerna samtalats: 

• Av de fem lektionerna, vilken tyckte du var bäst? (vad gjorde den bäst, varför tycker 

du så?) 
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Missivbrev      Bilaga 2. 

Till vårdnadshavare och elever i åk7. 

Jag kommer under några veckor i höst göra en studie om hur en varierad undervisning i geometri kan 

genomföras och vilka effekter den har för elevers lärande. Fokus ligger på begreppsförståelse. 

Studien ligger till grund för det examensarbete som jag gör på speciallärarutbildningen med 

inriktning mot matematik vid Umeå Universitet.  

Jag kommer att erbjuda några utvalda elever i klassen att delta i den varierade undervisningen. En 

fördiagnos där elevernas geometrikunskaper kartläggs, genomförs först i helklass. De elever som 

väljs ut och erbjuds delta i undervisningen är elever som jag bedömer vara i behov av ökad 

begreppsförståelse och kan utvecklas i sitt lärande genom den varierade undervisningen.  

Under de tre veckor som jag arbetar med eleverna sker det parallellt med ordinarie 

matematiklektion. Där arbetar resten av klassen också med geometri men på ett traditionellt sätt. De 

elever som arbetar med mig gör det två av veckans tre lektioner samt ett extra pass på tiden för 

elevens val.  

Efter genomförda lektioner kommer jag att genomföra en intervju med eleverna som deltagit i min 

undervisning, enskilt och/eller i grupp. Deras erfarenhet av undervisningen är en viktig del i min 

studie. En avslutande diagnos kommer också att genomföras för att kunna mäta 

kunskapsprogression. 

I det färdiga examensarbetet kommer intervjupersonerna (eleverna), skola och kommun vara 

anonyma. Alla deltar på frivillig bas och det går att avbryta sin medverkan i närhelst man vill.  

I min studie följer jag Vetenskapsrådets etiska principer om samtyckes-, informations-, nyttjande och 

konfidentialitetskrav. Dessa återfinns på http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

 

Ytterligare kontakt kommer att ske med vårdnadshavare vars barn erbjuds delta i studiens 

undervisningsblock. 

 

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta mig, gärna före 19 oktober.  

Anna Vesterlund, (speciallärare matematik högstadiet) 070-632 91 96 

anna.westerlund@skol.lulea.se 

Telefon till högstadiet: 0920-453377 

  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Till berörda vårdnadshavare och elever i åk7.   Bilaga 2. 

Jag kommer under några veckor i höst göra en studie om hur en varierad undervisning i geometri kan 

genomföras och vilka effekter den har för elevers lärande. Fokus ligger på begreppsförståelse. 

Forskning visar på att ökad begreppsförståelse kan vara till stor hjälp för elever att förstå 

matematiken bättre. Studien ligger till grund för det examensarbete som jag skriver inom 

speciallärarutbildningen med inriktning mot matematik vid Umeå Universitet.  

Jag vill erbjuda ert barn/dig som elev att under tre veckor delta i en varierad matematikundervisning 

i geometri som jag genomför på skolan under veckorna 41-43. De elever som deltar arbetar med mig 

kommer att få arbeta mer laborativt, möta flera olika representationsformer. Vi arbetar tillsammans 

två av veckans tre lektioner samt ett extra pass på tiden för elevens val (fredagar) vilket ger eleverna 

mer tid för geometriområdet.  

Efter lektionstillfällena kommer jag att genomföra en intervju med eleverna. Deras erfarenhet av 

undervisningen är en viktig del i min studie. En avslutande diagnos kommer också att genomföras 

efter treveckorsperioden för att kunna mäta kunskapsprogression. 

I det färdiga examensarbetet kommer informanterna (eleverna), skola och kommun vara anonyma. 

Alla deltar på frivillig bas och det går att avbryta sin medverkan närhelst man vill. 

I min studie följer jag Vetenskapsrådets etiska principer om samtyckes-, informations-, nyttjande- och 

konfidentialitetskrav. Dessa återfinns på http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

För att kunna delta i studien behöver jag ert samtycke i form av underskrift och returnerande av 

detta brev.  

Kontakta mig gärna om ni har frågor. 

anna.westerlund@skol.lulea.se 

Anna Vesterlund (speciallärare matematik högstadiet) 0920-453377  alt.  070-63291 96 

Tack på förhand. 

Jag godkänner att mitt barn deltar i den varierade undervisningen och studien. 

Datum: 

 

 

Elevens namn:   

 

 

Elevens namnteckning:   

 

 

Vårdnadshavares namnteckning:                                                             

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

