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Abstrakt 
Studien är en kvalitativ studie med fokus på hur tredimensionella objekt framställs och 

arbetas med i matematikundervisningen. Syftet med denna studie är att undersöka hur 

lärare varierar undervisningsmetoder i undervisningen om geometri och tredimensionella 

objekt samt vilka variationsmönster som synliggörs i lärarnas undervisning. Studien utgår 

från tidigare granskad forskning om geometriundervisning. Studiens undersökningar har 

genomförts på två olika skolor i två olika kommuner i södra Sverige där båda klasserna 

som varit en del av studien tillhört årskurs 6. Den datainsamling som gjorts bygger på 

fem genomförda observationer av två olika klasser samt intervjuer av undervisande lärare 

för dessa klasser. Studiens resultat visar bland annat att geometriundervisning där 

läromedel kompletteras med andra undervisningsmetoder såsom konkret material kan 

vara gynnande för elevers inlärning och för lärare vid undervisning om tredimensionella 

objekt. 

 

Nyckelord 
Three dimensional, Variation Theory, Mathematics, Teaching, Geometry, Teaching 

methods 

 

Tack 

Vi vill tacka alla dem som hjälpt oss under arbetets gång. Vi vill tillägna ett extra stort 

tack till de klasser och lärare som medverkat i vår studie och gett oss möjligheten att 

genomföra detta arbete.  
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1. Inledning  
Matematikämnet är ett av grundskolans äldsta ämnen. Det är ett viktigt ämne utifrån både 

ett individ- och samhällsperspektiv (Runesson, 1999). Det krävs således att 

matematikundervisningen i skolan främjar alla elevers lärande och anpassas utifrån varje 

enskild individs förutsättningar och behov. Vidare ska grundskolan erbjuda en 

matematikundervisning som utvecklar elevers matematikkunskaper i olika områden 

(Skolverket, 2016a). 

 

Matematikämnet kräver arbete och fokus i skolan. Enligt TIMSS (Skolverket, 2016b) 

kunskapsmätningar är Sveriges resultat i matematik lägre än genomsnittet i jämförelse 

med andra EU- och OECD-länder. Undersökningen visar att elevers kunskaper inom 

geometri i årskurs 4 har förbättrats sedan den senaste undersökningen gjordes 2011,  dock 

är geometri fortfarande ett av de svagaste områdena i matematik för elever i årskurs 4. 

TIMSS-undersökningen visar även att svenska elever blir erbjudna färre 

undervisningstimmar i matematik än övriga deltagande länder. 

 

Vid närmare titt på matematikundervisningen skriver Skolinspektionen (2009) att det 

finns en rad faktorer som kan påverka matematikundervisningens kvalitet. En av dessa 

faktorer är vikten av att minska dominansen av läroboksstyrd undervisning. Gutiérrez 

(1990) menar att dagens läroböcker för matematik exempelvis inte framställer 

tredimensionella objekt ur ett tredimensionellt perspektiv, vilket kan skapa problem för 

elevers förståelse. Elever upplever att tredimensionella objekt är komplicerade att förstå 

(Skolverket, 2017a). Gutiérrez (1990) hävdar att elevers svårigheter med geometriska 

objekt handlar om att förflytta sig mellan konkreta tredimensionella objekt och 

tvådimensionella representationer av dessa. Genom att endast arbeta med geometriska 

objekt i läroböcker kan elever således ha svårare att föreställa sig tredimensionella objekt 

utifrån olika vinklar.    

 

Det vi undrar över är, med variationsteorin som utgångspunkt, hur arbetar lärare med 

tredimensionella objekt i sin undervisning och vilka variationsmönster kan framkomma 

genom en undervisning om tredimensionella objekt? 

 

1.1 Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna studie är att analysera hur lärare undervisar om tredimensionella objekt 

samt vilka undervisningsmetoder som används i undervisningen. Studien kommer 

dessutom synliggöra vilka variationsmönster som framkommer i lärarnas undervisning 

om tredimensionella objekt.  

  

I studien kommer följande frågor besvaras: 

• Hur varierar läraren undervisningsmetoderna i undervisningen om 

tredimensionella objekt? 

• Vilka variationsmönster förekommer i undervisningen om tredimensionella 

objekt? 

 

2. Litteraturbakgrund 

I detta avsnitt förklaras begreppen geometri, tvådimensionella figurer och 

tredimensionella objekt. Det presenteras fördelar och nackdelar med 

läromedelsanvändning och konkret material. Under avsnittet redogörs det även för 

tidigare forskning som gjorts om undervisning kopplat till geometriska objekt samt 
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elevers svårigheter med tredimensionella objekt. Den tidigare forskning som används i 

studien har samlats in genom sökning på databaser såsom ERIC, Diva och 

Linnéuniversitetets databas OneSearch. För att hitta artiklar om det studien avser att 

undersöka användes olika sökord såsom Three dimensional och Variation Theory.  

 

2.1 Geometri  
Nationalencyklopedin definierar begreppet geometri som följande: 

“Det område av matematiken i vilket man studerar figurers egenskaper i ett rum 

genom att utgå från en uppsättning grundläggande geometriska objekt, axiom och 

definitioner” (Geometri, u.å) 

Inom ämnet matematik är geometri ett av de övergripande områdena där bland annat 

geometriska objekt ska behandlas. Detta område är rikt på matematiska begrepp och redan 

vid introduktionen av detta område möter elever en ny terminologi kring olika objekts 

namn och uppgifter om dess egenskaper (Skolverket, 2017a).  

 

2.1.1 Tvådimensionella figurer 

Med tvådimensionella figurer menas att en figur sträcker sig i två olika riktningar, på 

höjden och bredden (Tvådimensionell, u.å). Debrenti (2016) påtalar att elever vanligtvis 

känner igen de tvådimensionella figurerna cirkel och triangel. Nedan visas exempel på 

dessa tvådimensionella figurer. 

Figur 1: 

            Triangel   Cirkel 

Källa: Emelie och Mikaela 

 

2.1.2 Tredimensionella objekt 

Ett tredimensionellt objekt sträcker sig i tre olika riktningar, höjden, bredden och djupet, 

istället för två, höjden och bredden, som en tvådimensionell figur gör. Det är den tredje 

riktningen, djupet, som skiljer tvådimensionella figurer från tredimensionella objekt 

(Tredimensionell, u.å). Debrenti (2016) nämner att det tredimensionella objektet kub är 

en av de vanligaste objekten som elever känner igen. Andra exempel på tredimensionella 

objekt är cylinder, pyramid och prisma. Nedan visas exempel på två tredimensionella 

objekt. 

Figur 2: 

  Kub  Cylinder 

  Källa: Emelie och Mikaela 
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2.2 Undervisning om geometriska objekt 
Skolans geometriundervisning bör bland annat innehålla rumsuppfattning då flera elever 

har svårigheter med dess rumsliga tänkande inom geometri (Skolverket, 2017a; Kalbitzer 

& Loong, 2013). Geometriundervisningen behöver även innehålla en mer formell 

geometri, vilken innebär att känna igen olika geometriska objek (Skolverket, 2017a). 

 

Enligt Kalbitzer och Loong (2013) behöver matematikundervisningen innehålla 

geometriska objekt i vardagliga situationer för att elever ska få möjlighet att skapa nya 

kunskaper om igenkännande och jämförande av tredimensionella objekt. När det talas 

uom tredimensionella objekt inom geometrin kan det vara komplicerat att förstå vad som 

kännetecknar vilket objekt samt hur de ser ut i verkligheten, vilket innebär att  elever 

behöver ges möjlighet att orientera sig i omvärlden för att kunna utveckla den rumsliga 

uppfattningen (Skolverket, 2017b; Skolverket, 2017a). Inom elevers pågående process i 

att identifiera geometriska objekt i omgivningen borde elevers första steg vara att kunna 

beskriva och organisera miljön runt omkring dem (Debrenti, 2016). Genom att låta elever 

avbilda den verkliga tredimensionella världen ur ett tvådimensionellt perspektiv 

möjliggör det en ökad förståelse för att känna igen olika geometriska objekt (Skolverket, 

2017a) 

 

Undervisningen om geometri i grundskolans tidigare år bör syfta till att elever lär sig 

centrala begrepp inom geometri samt egenskaper hos olika objekt (Skolverket, 2017b). 

Elever behöver därför ges tillfällen att få känna och undersöka olika objekt så att de kan 

förankra varje objekts specifika egenskaper utifrån olika perspektiv (Kalbitzer & Loong, 

2013, Skolverket, 2017a). En av dessa fördelar kan således vara att låta elever vara 

delaktiga i beskrivningar för att synliggöra olika sätt att tänka om ett lärandeobjekt 

(Kalbitzer & Loong, 2013).  

  

Det finns flera fördelar med att lärare använder varierade exempel vid förklaringar av 

olika saker och situationer i undervisningen istället för att endast använda ett exempel. 

vid förtydliganden av ett lärandeobjekt bör lärare ha elevers förkunskaper i åtanke 

eftersom komplicerade förklaringar kan leda till missuppfattningar om ett lärandeobjekt 

(Kullberg, Runesson & Marton, 2017). 

 

2.2.1 Undervisning genom läromedel 

I Skolinspektionens (2009) kvalitetsgranskningsrapport påtalas det att det bör ske en 

minskning av användandet av läroböcker i matematikundervisningen för att kvaliteten på 

matematikundervisningen ska kunna förbättras. Skolinspektionen (2009) och Johansson 

(2006) belyser att en undervisning endast baserad på läroböcker kan skapa begränsningar 

i undervisningen. För att elever ska ges möjlighet att utveckla alla de matematiska 

förmågorna krävs således en undervisning som inte endast utgår från läroböcker 

(Skolinspektionen, 2009). Bergqvist, Boesen och Nyroos (2010) belyser att ett arbete 

utifrån ett läromedel inte betyder att lärare med säkerhet följer läroplanen och dess 

kursplaner. Däremot påpekar Johansson Harrie (2009) och Johansson (2006) att 

utvecklingen av vår tids, otydliga, läroplan kan göra att lärare väljer ett arbete med ett 

läromedel då de kan underlätta lärarens arbete samt ge elever stöd i form av struktur i 

arbetet. Detta innebär att det både finns för- och nackdelar med arbete utifrån ett 

läromedel. 
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Gutiérréz (1990) påpekar att elever som endast arbetar i läroböcker under 

matematikundervisningen kan få problem med förståelsen för tredimensionella objekt. 

Han framhäver även att dessa elever som enbart arbetar utifrån en lärobok kan ha svårt 

för att se kopplingen mellan tredimensionella objekts uppbyggnad och tvådimensionella 

figurer samt även svårigheter med att besvara frågor om hur tredimensionella objekt ser 

ut ifrån olika vinklar. Detta problem kan exempelvis grundas i att elever genom en 

lärobok endast får se tredimensionella objekt utifrån ett tvådimensionellt perspektiv.  

 

2.2.2 Arbeta med konkret material   

Bashir och Shami (2006) hävdar att många elever ser matematik som ett svårt ämne då 

de anser att ämnet kan vara abstrakt, tråkigt och irrelevant för deras framtid. Bashir och 

Shami menar att matematikämnet därför bör läras ut med hjälp av konkreta metoder i 

undervisningen för att gynna elevers lärande. Enligt Skolverket (2017b) är det viktigt att 

synliggöra samband och begrepp inom geometri för att kunna göra området begripligt för 

elever. Det kan exempelvis vara lämpligt att göra detta genom konkret material för att 

konkretisera ett begrepp och lyfta det som kan tolkas som abstrakt på ett tydligare sätt. 

Genom praktiska aktiviteter och laborativt material kan elever öka sin förståelse kring 

geometri. För att tydliggöra relevansen av matematikämnet bör matematiska metoder, 

som elever lär sig, göra inlärningen meningsfull. En bra undervisning kräver balans 

mellan olika konkreta arbetsmetoder och teoretisk undervisning, vilket kan gynna både 

elevers inlärning och uppfattning om matematikämnet (Bashir & Shami, 2006). 

 

Burner (1970) skriver om en trestegsmodell som förtydligar barns övergång från konkret 

tänkande till ett mer abstrakt tänkande. Under det första steget kan inte barn förstå när 

former på ett objekt förändras eftersom kopplingen mellan det nya objektets form och 

ursprungsformen saknas. För att ett barn ska utvecklas och klättra till det andra steget kan 

konkret material behövas eftersom detta kan hjälpa barnet förstå grundläggande principer 

inom matematiken. Under det tredje och sista stadiet bör barn kunna använda formella 

formuleringar åt sina tidigare konkreta tankar som väglett dem vid lösande av problem. 

Genom att låta barn arbeta och experimentera med konkret material kan de därför stegvis 

förflytta sig från det konkreta tänkandet till ett mer begreppsmässigt och abstrakt 

tänkande. 

 

2.2.2.1 Origami  

Boakes (2009) beskriver origami som ett användbart verktyg vid konkretisering av 

elevers arbete med tredimensionella objekt och dess konstruktioner. Origami är en metod 

där elever kan vika olika geometriska objekt med hjälp av papper (Origami, u.å). Genom 

att låta elever arbeta med pappersvikning kan det möjliggöra ett lärande kring 

konstruktioner av olika tredimensionella objekt då vikningen i sig kräver vissa kunskaper 

om vilka tvådimensionella figurer som kan forma ett tredimensionellt objekt. Denna 

metod kan även främja elevers lärande om geometriska objekts egenskaper (Boakes, 

2009). Om en elev exempelvis ska vika en kub måste eleven först ha kunskap om att 

kuben är uppbyggd av sex lika stora kvadrater, sedan behöver eleven veta att vinkeln i 

varje hörn i en kvadrat är 90 grader. För att sedan kunna sätta ihop dessa kvadrater 

behöver även eleven veta hur dessa tvådimensionella figurer ska sitta ihop för att bilda en 

kub som följer alla kubens egna regler. Boakes (2009) påtalar att grundtanken med 

origami i matematikundervisningen är att det ska främja elevers rumsliga tänkande samt 

även främja kunskapen om att tredimensionella objekt bygger på tvådimensionella 

figurer. 
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3 Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt behandlas den teori och utgångspunkt som kommer ligga till grund för 

analysen av undersökningens resultat. För att skapa en bredare förståelse om hur lärare 

kan arbeta med tredimensionella objekt i undervisningen kommer därför begrepp som 

lärandeobjekt, kritiska aspekter samt variationsmönster att belysas.  

 

3.1  Variationsteorin 

Enligt variationsteorin anses lärandet vara direkt kopplat till ett specifikt objekt vilket 

innebär att när det talas om lärande kan det inte undvikas att tala om lärandeobjekt således 

det som elever bör bygga kunskap runt. Ett lärandeobjekt syftar på det som elever bör 

bygga kunskap om samt att dessa kunskaper sedan övergår till färdigheter (Lo, 2014). 

Kullberg, Runesson och Marton (2017) påpekar att utgångspunkten inom variationsteorin 

handlar om hur lärare kan hjälpa elever befästa undervisningens innehåll. Om lärare inte 

har kunskap om elevers förkunskaper samt olika sätt att lära kan det bli svårt att ge elever 

rätt möjligheter för att befästa information som tas upp i undervisningen (Kullberg, 

Runesson & Marton, 2017; Lo,2014). 

 

Lo (2014) betonar att lärare behöver ha kunskap om variationsteorins aspekter på lärande 

och elevers förkunskaper för att ha möjlighet att kunna planera en undervisning som 

gynnar elevers lärande. Kullberg, Runesson och Marton (2017) påstår att lärare kan 

variera sina representationer för elever med svårigheter kring ett specifikt lärandeobjekt 

för att få djupare förståelse för ett lärandeobjekt. Även elever som inte har svårigheter för 

ett specifikt lärandeobjekt kan utveckla sina kunskaper och tankar genom att delta i 

undervisningen. Således kan det vara nödvändigt att lärare använder sig av varierande 

undervisningsmetoder för ett och samma lärandeobjekt så alla elever får möjlighet att 

skapa djupare förståelse för vad de lär sig (Kullberg, Runesson & Marton, 2017). 

 

3.1.2 Kritiska drag och aspekter 

Lo (2014) hävdar att variationsteorins begrepp kritiska drag och aspekter handlar om 

specifika särdrag hos ett lärandeobjekt som elever kan ha svårigheter för. Lo beskriver 

begreppen enligt följande: "Kritiska aspekter syftar på en dimension av variation medan 

kritiska drag är ett värde i denna dimension av variation" (Lo, 2014; 80).  

 

I en undervisning om ett tredimensionellt objekt behöver elever ha förståelse för de 

kritiska aspekter som finns för att kunna ha förståelse för de kritisk drag som finns (Lo, 

2014). Ett tredimensionellt objekt innehållande kritiska aspekter och drag kan exempelvis 

vara en kub, en stor röd kub. Om elever har kunskaper om de kritiska aspekterna, som i 

detta fall kan vara storlek, färg och tredimensionellt objekt, kan därmed en dimension av 

variation öppnas och elever kan därför skapa en förståelse för de kritiska dragen, som 

exempelvis kan vara liten, mellan och stor. 

 

Eftersom lärare, enligt Lo (2014), konstant möter elever med olika förkunskaper och 

således behöver planera undervisningen utefter olika kunskapsnivåer innebär det att lärare 

alltid måste hjälpa elever urskilja sina egna kritiska drag hos ett lärandeobjekt. Vissa 

kritiska drag kan vara svåra att urskilja även för lärare eftersom de själva kanske inte 

anser dessa vara nödvändiga eller ser dem som självklara. För att kunna identifiera dessa 

aspekter krävs det att lärare går in på djupet i undervisningsinnehållet och urskiljer det 

som kan ses som kritiskt. Ett exempel på sådant tillfälle kan vara när en lärare planerar 

en undervisning om tredimensionella objekt utifrån en lärobok där det tredimensionella 

objektet kub framställs som tvådimensionell. I detta fall kan då läraren urskilja den 
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kritiska aspekt som kan påverka elevers tankesätt. Den kritiska aspekten kan då vara när 

elever inte kan se sambandet mellan den tvådimensionella figuren, föreställande en kub, 

i läroboken och det tredimensionella objektet, kub, som eleverna har konkret framför sig. 

Enligt variationsteorin måste elever ha ändrat sitt sätt att tänka om eller uppfatta ett 

lärandeobjekt för att de ska ha förankrat kunskaperna kring lärandeobjektet. Därför kan 

det vara nödvändigt för lärare att variera sin undervisning kring olika kritiska aspekter 

(Lo, 2014). 

 

3.1.1 Variationsmönster 

Inom variationsteorin talas det i samband med skolundervisningen om begreppen kritiska 

aspekter och drag samt variationsmönster. Lo (2014) påstår att variationsmönster innebär 

olika specifika sätt att behandla ett innehåll i undervisningen. Lo belyser fyra olika 

variationsmönster som lärare kan tillämpa i sin undervisning, dessa är separation, 

generalisering, fusion och kontrast. 

 

Det första variationsmönstret separation innebär att läraren behöver separera flera värden 

från ett objekt. Detta kan exempelvis ske när en lärare framhäver skillnader mellan 

kritiska drag såsom stor och liten eller röd och grön och de har separerats från kritiska 

aspekter så som storlek eller färg (Lo, 2014).  

 

För att elever ska behärska det andra variationsmönstret, generalisering, innebär det att 

ett värde behöver hållas konstant medan de andra separerade aspekterna varieras en i 

taget. Detta kan exempelvis förtydligas med att ta en triangel som exempel, läraren kan 

förslagsvis visa olika trianglar för elever och framhäva att det finns olika typer av trianglar 

såsom rätvinklig och liksidig triangel (Lo, 2014).  

 

Genom att behärska det tredje variationsmönstret fusion innebär det att elever har en 

utvecklad simultanförmåga. Vilket exempelvis kan betyda att elever parallellt kan urskilja 

flera kritiska aspekter och dess förhållande till varandra. För att göra det möjligt för elever 

att förstå de två kritiska aspekterna rektangel och rätblock vid förtydligande av 

begreppens definitioner, kan läraren exempelvis variera dessa genom att visa olika objekt 

liknande rektangel och rätblock för att tydliggöra skillnaderna (Lo, 2014).   

 

Det fjärde variationsmönstret kontrast beskriver den kunskap som uppstår när elever 

uppfattar variationen mellan två värden som lärare kontrasterar mot varandra (Lo, 2014). 

Detta kan exempelvis ske när lärare jämför en kub med en cylinder för att tydliggöra de 

tredimensionella objektens definition (Kullberg, Runesson & Marton, 2017). Genom att 

använda kontrast som en metod för elever att lära sig fastställa skillnader mellan 

geometriska objekt kan lämpliga dimensioner av variation öppnas, vilket kan möjliggöra 

ett skapande av nya definitioner inom geometrin (Kullberg, Runesson & Marton, 2017; 

Lo, 2014). Kontrast kan hjälpa elever att urskilja begrepp samt separera saker och ting 

från ett sammanhang, vilket kan vara användbart när elever exempelvis ska lära sig att 

tredimensionella objekt är uppbyggda av tvådimensionella figurer (Lo, 2014). 

 

4. Metod  
I detta avsnitt förklaras metoder, intervjuer och observationer, som använts vid 

datainsamling. Inledningsvis presenteras urval och begränsningar samt datainsamling. 

Vidare kommer en redogörelse för undersökningens trovärdighet såväl som etiska 

principer tas upp. Avsnittet avslutas sedan med en del där genomförandet av 

undersökningar och analys beskrivs.  

 



  
 

8 

4.1 Urval och begränsningar 

För att skapa en uppfattning om hur lärare väljer att variera sin matematikundervisning i 

geometri tillfrågades två lärare, i två olika kommuner, om deltagande i undersökningen. 

Valet av skolor gjordes genom ett bekvämlighetsurval, vilket innebär lättillgängliga 

undersökningsobjekt, eftersom det sedan tidigare fanns en god relation till dessa klasser 

och lärare (Denscombe, 2018). I undersökningen valde vi att intervjua en lärare från 

vardera klass om hur de planerar sin undervisning samt varför de planerar den på ett 

specifikt sätt. Den ena läraren undervisar matematik i tre årskurs 6-klasser medan den 

andra endast undervisar i en årskurs 6-klass. Samtliga som medverkade i undersökningen 

gav skriftligt tillstånd om deltagande och informerades om syftet med undersökningen.  

 

4.2 Datainsamling  
I studien har en datainsamling gjorts genom intervjuer med lärare samt observationer av 

lärares undervisning om tredimensionella objekt. Genom intervjuer kunde information 

om lärares egna tankar och synpunkter om sin undervisning samlas in medan information 

om hur läraren undervisade om tredimensionella objekt synliggjordes under 

observationerna.  

 

4.2.1 Observationer  

I studiens undersökning gjordes observationer i två olika årskurs 6-klasser under 

matematiklektioner om tredimensionella objekt. Syftet med att använda observationer i 

denna studie var att få se hur lärare varierar undervisningen om tredimensionella objekt i 

praktiken. Genom observationen gavs även möjlighet att observera om det framkom 

några variationsmönster under lektionerna. Johansson och Svedner (2010) nämner 

observation som en bra metod för att ta reda på vad som försiggår i ett klassrum i 

praktiken eftersom observation handlar om att iaktta andra personers beteende och 

handlingar i verkligheten. 

 

Genom observation kunde olika undervisningsmetoder bevittnas på ett mer detaljerat sätt 

genom att vistas runt observationsdeltagarna. Under dessa observationer användes 

observationsmetoden deltagande observation som beskrivs som en metod där forskare 

deltar i observationstillfället istället för att endast observera från sidan (Denscombe, 

2018). Eftersom observationsplatserna baserades på våra tidigare VFU-perioder och vi 

därmed var kända för observationsdeltagarna gjorde detta att vi vid vissa tillfällen 

fortfarande sågs som en av lärarna i klassrummet och vi fick således agera därefter. 

Denscombe (2018) påpekar att deltagande observation kan vara lämpligt när forskare vill 

fokusera på den bakomliggande meningen med en handling. Detta har inneburit att fokus 

under observationer varit på lärarens undervisning för att identifiera lärares 

undervisningsmetoder och olika variationsmönster i deras undervisning.  

 

För att kunna identifiera hur läraren varierar undervisningsinnehållet användes en 

observationsmall (Bilaga B) baserad på Johansson och Svedners (2010) 

observationsmanual. Observationsmallen hjälpte oss fokusera på vad som skulle 

observeras samt hålla struktur på anteckningar om undervisningen. Som Denscombe 

(2018) beskriver var det viktigt att föra anteckningar under observationer eftersom detta 

hjälpte oss att komma ihåg vad undervisningen handlade om och hur det arbetades med. 

Fokus under observationer låg på vad som framkom om tredimensionella objekt samt 

även hur detta arbetades med under lektionen. 
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4.2.2 Intervjuer 

I denna studie användes, utöver observation, även intervju, av två lärare i årskurs 6, som 

en källa för informationsinsamling eftersom intresset låg i att få insikt i lärares tankar om 

sin egen undervisning. Tanken med att även intervjua lärare var för att ge lärarna 

möjlighet att berätta om flera undervisningsmetoder som inte framkom vid 

observationstillfällena samt utveckla det som visats genom deras undervisning. För att i 

efterhand kunna transkribera och analyser intervjuerna spelades dessa in. Denscombe 

(2018) påpekar intervjuer som en speciellt väsentlig metod vid datainsamling av andra 

personers åsikter och synpunkter. Genom denna metod gavs möjligheten att samla in en 

mer detaljerad och djupgående information för lärares egna uppfattningar om deras 

undervisning om tredimensionella objekt samt även ställa fler följdfrågor till läraren för 

att bilda en djupare förståelse för metodvalen som gjordes. Intervjuernas ändamål var att 

stärka det som iakttogs under observationer samt ge underlag för att kunna diskutera syfte 

och frågeställningar.  

 

Syftet med att använda intervjuer av lärare vid datainsamling var att få fram lärares egna 

synpunkter på deras egen undervisning. Intervjuerna var personliga och gjordes mellan 

två personer, en student och en informant. Under dessa intervjuer tillämpades 

semistrukturerade intervjuer, vilket enligt Denscombe (2018) innebär att den som 

intervjuar har en bestämd lista med frågor (Bilaga C) som ska besvaras. Genom att listan 

med frågor innehöll öppna frågor gav det lärarna möjlighet att utveckla sina tankar och 

svar medan intervjuaren kunde vara flexibel med frågornas ordningsföljd. 

 

4.3 Trovärdighet 
Trovärdighet innebär att den data som används i studien är lämplig för att besvara studiens 

forskningsfrågor (Denscombe, 2018). Vetenskapsrådet (2011) påpekar vikten av att 

använda sig av tillförlitligt material i en studie, vilket innebär att det kan vara 

betydelsefullt för en studies resultat att vara kritiskt, tydligt och ärligt vid bedömning av 

informationskällor. Det är även viktigt att ha i åtanke att det som framkommit via studiens 

datainsamlingar inte behöver stämma överens med alla undervisningssituationer. 

Denscombe (2018) påpekar att det som framkommer via exempelvis deltagande 

observationer kan göra det svårt att generalisera resultaten eftersom datainsamlingen 

utgår från forskaren och därför kan bli svår att upprepa samma studie på exakt samma 

sätt. Han framhäver dock även att alla resultat som framkommer är värdefulla i sig och 

kan vara till hjälp vid exempelvis teoriutveckling. För att vi skulle uppnå ett så trovärdigt 

resultat som möjligt krävdes det därför att alla källor som användes var betydelsefulla för 

studiens syfte och att den forskning som användes var vetenskapligt granskad. 

  

I litteraturundersökningen användes vetenskapligt granskad forskning, vilket innebär att 

materialet som använts i arbetet har hög kvalitet och är trovärdigt. Allwood och Erikson 

(2017) påpekar vikten av att urskilja bra forskning från mindre bra forskning. Därför var 

en grundläggande tanke under litteratursökningen att informationen skulle vara granskad 

för att på så sätt kunna ge ett mer pålitligt resultat. 

 

Runesson (1999) och Denscombe (2018) skriver om svårigheter gällande observationer 

ute i ett klassrum som kan ha negativa effekter på resultatet. Det kan exempelvis handla 

om att som forskare påverka den naturliga miljön i en undervisningssituation så lite som 

möjligt och att försöka smälta in i bakgrunden så att de som observeras inte tänker på 

forskaren. För att resultatet ska vara så pålitligt som möjligt vill man som forskare att de 

som observeras agerar på samma sätt som de i vanliga fall skulle ha gjort. Denscombe 

(2018) framhäver tre punkter som kan avgöra om observationens innehåll blir så 
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trovärdigt som möjligt. Dessa tre punkter handlar om vikten av forskarens diskreta 

placering i klassrummet, att undvika interaktion med de observerade och att desto längre 

tid forskaren är närvarande desto mindre påverkar forskarens närvaro de observerade. 

Med dessa utgångspunkter valde vi därför att observera i två klasser där de observerade 

kände sig trygga med oss från början så att den naturliga miljön skulle påverkas så lite 

som möjligt. Detta innebar att vi kunde hålla en låg profil i bakgrunden, dock gjorde det 

också att vissa elever bad oss om hjälp då de var vana vid att se oss som lärare i 

klassrummen. Vetenskapsrådet (2011) nämner att ett objektivt förhållningssätt bör 

värderas högt av forskare vid observationsstudier och därför valde vi att försöka vara så 

osynliga som möjligt och förklara för eleverna att vi endast var där för att observera. 

  

Genom att värdera ett objektivt förhållningssätt innebär det att deltagarna i studiens 

undersökningar inte ska bli påverkade av oss som forskare. Det är dock inte möjligt att 

tillämpa ett helt objektivt förhållningssätt då alla ständigt har ett bagage med sig som kan 

påverka i olika situationer (Vetenskapsrådet, 2011). Vid intervjuer ifrågasätter Runesson 

(1999) forskares roll som intervjuare. Hon skriver att det kan framkomma tvivelaktiga 

svar under en intervju där forskarens roll påverkar informantens tolkningar av frågor som 

ställs. Under en intervju ska forskare lära och lyssna vilket innebär att det inte passar att 

på något sätt pressa sina åsikter på informanten eller försöka provocera fram några 

specifika svar (Denscombe,2018; Johansson och Svedner, 2010). Johansson och Svedner 

(2010) framhäver även vikten av att forskare har god intervjuteknik, vilket innebär att 

informanten ges möjlighet att svara så utförligt som möjligt samt att svaren speglar 

informantens egna inställningar och erfarenheter. Genom att hålla en neutral och passiv 

roll som forskare kan det därför göra att informationen som kommer fram under intervjun 

blir mer trovärdig och på så sätt kan ge ett tillförlitligt resultat. För att vi skulle påverka 

informanten så lite som möjligt lät vi informanten svara på frågorna så utförligt som 

möjligt. Om informanten exempelvis svarade på en fråga som inte hade ställts lät vi 

informanten prata vidare och fortsätta utveckla sina svar. Genom att vi valt att eftersträva 

ett objektivt förhållningssätt i den mån det går gavs informanten möjlighet att utveckla 

sina svar och berätta sina erfarenheter och tolkningar av informantens egna undervisning. 

 

4.4 Etik  

I studiens undersökning togs det hänsyn till flera etiska överväganden, som har nämnts 

tidigare, utifrån forskningsetiska principer. En av dessa principer handlar om att personer 

som deltagit i observationer och intervjuer ska ha fått ge sitt samtycke för sin medverkan 

samt även fått ta del av undersökningens syfte (Vetenskapsrådet, 2011). Lärare och 

elever, samt vårdnadshavare, som deltagit i undersökningen har gett skriftligt (såsom 

missivbrev (Bilaga A)) samtycke för medverkan i denna studie i samband med att 

information om studien och undersökningen gavs. Medverkande lärare och elever har 

informerats om att deras uppgifter behandlas anonymt och att insamlat material förstörs 

efter avslutad studie. Vetenskapsrådet (2011) påpekar vikten av att följa forskningsetiska 

principer eftersom det innebär att deltagarna behandlas med respekt. 

 

4.5 Genomförande 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes totalt fem observationer 

i två olika klasser, från två skolor i två olika kommuner, samt intervjuer av klassernas 

lärare för att undersöka hur lärare varierar undervisningsmetoderna i undervisning om 

geometri och tredimensionella objekt. Vi övervägde hur många intervjuer och 

observationer som var lämpligt att genomföra för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. På grund av studiens tidsram resulterade det i att vi genomförde fem 

observationer samt intervjuade de två lärarna där vi genomförde observationerna. 
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Observationerna genomfördes genom metoden deltagande observation, vilket innebär att 

vi var en del av observationerna när de genomfördes. För att enklare specificera det som 

skulle uppmärksammas under observationer användes en observationsmall (Bilaga B) 

som fylldes i under observationens gång. Efter att observationerna hade gjorts under fem 

tillfällen intervjuades lärarna. Genom observationerna kunde vi förstå lärarnas svar under 

intervjuerna då de fick sätta ord på vad de gjort i undervisningen och hur de kan undervisa 

om geometri och tredimensionella objekt. Intervjuerna med lärarna genomfördes på så 

sätt att intervjuaren, en av oss, ställde frågor och informanten, läraren, besvarade frågorna. 

När informanten inte höll sig till att endast besvara intervjuarens frågor tilläts informanten 

att fortsätta prata. De frågor som ställdes var till viss del förutbestämda men beroende på 

informantens svar kunde frågor omformulerades eller följdfrågor läggas till i efterhand. 

För att i efterhand kunna analysera informantens svar under intervjuerna användes 

ljudupptagning, detta material förstördes efter avslutad studie. 

 

När materialet som framkommer i undersökningen samlats in analyserades det och 

därefter gjordes de mest relevanta delarna, för studiens syfte och frågeställningar, om till 

texter. Texterna delades sedan upp i olika kategorier för att få bättre struktur på det 

insamlade materialet. Under avsnittet om resultat och analys valde vi att synliggöra dessa 

kategorier där observationerna delades in klassvis och intervjuerna av lärarna delades upp 

för sig. Slutligen analyserades datamaterialet och varierade undervisningsmetoder och 

variationsmönster identifierades. De undervisningsmetoder samt variationsmönster som 

identifierades granskades gentemot befintlig forskning och teori.  

 

Resultatet av studien utsätts av en tolkning mot vår bakgrund och den kunskap vi besitter 

inom området. För att inte varje svar ska behöva ifrågasättas utgår tolkningar från 

forskning, teorier och information som framgår i studien.  

 

5 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras en analys av de intervjuer och observationer som genomförts 

samt de resultat som framkommit. För att bibehålla en tydlig struktur inleds avsnittet med 

en presentation av resultatet från de undersökningar som gjorts och sedan kommer detta 

material att analyseras och tolkas med hjälp av den teoretiska bakgrund och 

litteraturgenomgång som presenterats tidigare. 

 

5.1 Resultat av observationer 

Under detta avsnitt presenteras det resultat som framkom genom studiens undersökning. 

Inledningsvis redovisas presentationer av undersökningens observationer, gjorda i två 

olika klasser från olika skolor, där fokus låg på att identifiera olika undervisningsmetoder 

samt variationsmönster i lärares undervisning. Därefter redovisas resultatet som 

framkommit genom undersökningens observationer av lärares undervisning om geometri 

och tredimensionella objekt. 

 

5.1.1 Observationer i klass 1 

Lektion 1 

Under den första observationen hade läraren en genomgång kring tredimensionella 

objekt. Tredimensionella objekt var tidigare kort introducerat för eleverna, men under 

denna lektion skulle de börja arbeta själva med arbetsområdet. Under genomgången av 

tredimensionella objekt och dess uppbyggnad var läraren noga med att använda korrekt 

terminologi och involvera eleverna i genomgången genom att ställa frågor på det som 

genomgången handlade om. Läraren lyfte exempelvis noga fram kopplingen mellan ett 
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tredimensionellt objekt och en tvådimensionell figur genom att hen pekade och samtidigt 

berättade vad hen pekade på för att tydliggöra det som sades. Under genomgången 

förstärkte läraren det som sades med ett specifikt konkret material, Folding 2D/3D 

Geometric Solids. Läraren visade eleverna hur ett tredimensionellt objekt ser ut, i detta 

fallet togs en kub fram. Objektet snurrades för att visa eleverna det från olika vinklar. 

Därefter vecklades kuben ut och läraren frågade eleverna vilka figurer som kuben var 

uppbyggd av. Efter en stunds funderande svarade en elev på frågan och sa att den bestod 

av sex kvadrater. Vissa såg fundersamma ut medan andra nickade förstående. Läraren 

visade sedan ett liknande exempel fast med en cylinder och gjorde samma process igen. 

Denna gången var det fler som räcker upp handen när läraren frågade vilka plana figurer 

objektet bestod av. När läraren sedan jämförde kuben med cylindern skapades en 

tydligare definition av kubens egenskaper och vice versa.   

 

Lektion 2 

Under den andra observationen lät läraren eleverna arbeta mer på egen hand. Lektionen 

började med att eleverna satt med sina chromebooks och tittade på små filmsnuttar på 

studi.se. Dessa små filmsnuttar var som genomgångar och läraren förtydligade att de 

brukade använda sig av detta arbetssätt. Efter att eleverna tittat på några små filmsnuttarna 

fick de arbeta enskilt där de befann sig i sina läroböcker för matematik. Eleverna arbetade 

i två olika matematikböcker. Detta berodde på att klassen tidigare varit delad och då hade 

den ena delen av klassen redan arbetat med det kapitlet. Vid arbetet med läroböcker var 

det en elev som hade svårigheter att se skillnaden på ett tredimensionellt objekt i 

läroboken och ett tredimensionellt objekt i verkligheten. Eleven såg inte sambandet. När 

eleverna arbetade på egen hand observerades några tillfällen där elever helt naturligt 

hjälpte varandra om läraren inte hade tid. Detta arbetssätt  verkade eleverna vara vana vid 

då de skötte detta utan att störa andra elever i klassrummet. 

 

Under den andra delen av lektionen hade läraren planerat att eleverna skulle arbeta i 

smågrupper, 3 elever per grupp, med ett konkret material, Folding 2D/3D Geometric 

Solids, som använts vid genomgången under en lektion tidigare i veckan. I smågrupperna 

tittade eleverna på olika tredimensionella objekt och benämnde dem. De vecklade ut de 

olika objekten och diskuterade vilka tvådimensionella figurer som objekten var 

uppbyggda av samt deras olika egenskaper. Under diskussionerna jämfördes även 

objekten med varandra för att varje objekt skulle få en tydligare definition. 

 

5.1.2 Observationer i klass 2  

Lektion 1 

Under den första lektionen introducerade läraren olika tredimensionella objekt samt 

tillhörande begrepp. Läraren började med att visa ett tredimensionellt objekt för eleverna 

i samband med att vardagsanknutna objekt liknande det tredimensionella objektet 

visades. Det första objektet som visades i klassrummet var en kub, läraren tog då fram 

olika objekt i klassrummet föreställande en kub såsom tärning och en förvaringslåda för 

att visa vart kuben förekommer i elevernas vardagliga liv. I samband med att läraren 

visade olika tredimensionella objekt föreställande en kub beskrev hon även kubens 

egenskaper och tillhörande begrepp. Eleverna fick se hur en kub kunde se ut på olika sätt 

samtidigt som de fick kunskap om kubens kännetecken. Läraren gjorde sedan likadant 

med ett rätblock. När läraren tog fram ett rätblock så visades även en tändsticksask, en 

skokartong och ett mjölkpaket. En elev räckte då upp handen och sa att dennes mjölkpaket 

hemma inte ser likadant ut och därför kan inte alla mjölkpaket vara rätblock. Eleven fick 

visa och beskriva det mjölkpaketet som hen hade hemma och därefter startades en 

diskussion om hur olika mjölkpaket ser ut. Efter en stunds diskussion i klassrummet 
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mellan elever och läraren kom de tillslut fram till att de flesta mjölkpaketen som eleverna 

hade hemma liknade ett rätblock.  

 

Lektion 2 

Under den andra observationen i klass 2 började läraren gå igenom det som skulle göras 

under lektionen, vika tredimensionella kroppar med hjälp av papper. Läraren visade 

genom ett konkret material, Folding 2D/3D Geometric Solids, hur olika tredimensionella 

objekt ser ut när de är utvikta samt ihopvikta. Detta material, som var taget ur ett digitalt 

läromedel för matematik och geometri, visade även eleverna hur de olika objekten kunde 

byggas ihop. Under lektionen fick eleverna arbeta med att klippa utvikta exempel, 

tvådimensionella figurer, av olika tredimensionella objekt och sedan vika ihop dem så att 

de föreställde fysiska exempel på tredimensionella objekt. Genom detta 

undervisningsinnehåll iakttogs en elev som hade svårt för att se hur en tvådimensionell 

figur kunde bilda ett tredimensionellt objekt. När eleverna hade fått vika sina 

tredimensionella objekt fick de med hjälp av en kompis träna på att beskriva varje objekt. 

Den ena eleven höll ett objekt bakom ryggen och beskrev det med hjälp av olika begrepp 

och egenskaper tillhörande objektet medan den andra eleven skulle gissa vilket objekt 

den första eleven beskrev. En beskrivning kunde låta på följande sätt: “Figuren har åtta 

hörn som är i 90 grader. Alla figurens begränsningsytor är lika stora och är formade som 

kvadrater.”. 

 

Lektion 3 

Under den tredje lektionen skulle eleverna träna på sina kunskaper om tredimensionella 

objekts egenskaper genom olika datorspel. Eleverna fick välja mellan olika spel där de 

fick träna på tredimensionella kroppars egenskaper samt även hur tredimensionella objekt 

kan se ut från olika vinklar. Under denna lektionen gav läraren eleverna eget ansvar över 

sitt lärande då de fick välja vad de skulle träna på utifrån vad de själva kände att de 

behövde träna på. Ett spel handlade om att datorn visade en bild på ett objekt utifrån 

exempelvis ett fågelperspektiv och sedan skulle eleven lista ut vilken av de fyra 

svarsalternativen som stämde överens med bilden ur ett specifikt perspektiv. Här iakttogs 

en elev som fick använda sig av konkreta klossar för att bygga upp de olika figurerna och 

konkret se skillnaden mellan dem. Två andra spel handlade om att skriva rätt begrepp till 

rätt bild, om bilden exempelvis pekade på ett hörn på en tredimensionell figur skulle 

eleven då svara hörn för att få rätt. Vid detta spelet iakttogs en elev där läraren hjälpte 

eleven att visa vart pilen på datorn pekade på ett konkret objekt som eleven sedan själv 

fick använda som stödmaterial.  

 

5.1.3 Sammanfattning av resultat 

Genom undersökningens observationer har flera olika undervisningsmetoder iakttagits. I 

båda lärarnas undervisning synliggörs användandet av konkret material som ett medel att 

tydliggöra och konkretisera lärandeobjekten för eleverna. Det framkommer att båda 

lärarna använder sig av samma konkreta material,  Folding 2D/3D Geometric Solids, som 

exempelvis ett sätt att konkretisera tredimensionella objekts konstruktioner. Det framgår 

även att en lärare använder en matematisk laboration, ursprungligen från ett läromedel, i 

form av origami, pappersvikning, i sin undervisning. Laborationen går ut på att eleverna 

själva skapar olika tredimensionella objekt genom att vika papper som ett sätt att 

konkretisera olika tredimensionella objekt. Under ett undervisningstillfälle kan 

läroboksundervisning observeras. Vid detta undervisningstillfälle låter läraren eleverna 

arbeta individuellt i sina matteböcker varpå en elev vars svårigheter med att se likheter 

mellan tredimensionella objekt i verkligheten och i läroboken uppmärksammas. När 
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eleverna arbetar i läroboken observeras flera tillfällen då elever hjälper varandra när 

läraren är upptagen. 

 

 
Bilderna visar det material som båda lärarna använde sig av, Folding 2D/3D Geometric 

Solids. Källa: Emelie och Mikaela.  

 

I de observationer som gjorts till denna studie kan flera likheter iakttas. En likhet som 

framkommer genom observationsmaterialet är att lärarna har en varierad undervisning 

när de undervisar om tredimensionella objekt, vilket innebär att de arbetar på olika sätt 

och således använder varierade undervisningsmetoder. De olika undervisningsmetoder 

som iakttas under observationer är arbete genom läromedel, konkret material, laboration 

och grupparbete. En annan tydlig likhet mellan lärarnas undervisningsmetoder är att de 

båda använder konkret material för att tydliggöra och konkretisera ett lärandeobjekt för 

elever. I båda lärarnas undervisning framkommer även grupparbete som en likhet där 

antalet elever varierar i grupperna.  

 

Vid de observationer som gjorts i undersökningen för denna studie har även en skillnad 

av användningen av läromedel iakttagits. Lärarnas användning av läromedel skiljer sig åt 

då den ena läraren använder sig av praktisk arbete i form av en matematisk laboration 

medan den andra läraren låter eleverna arbeta individuellt med uppgifter i läroboken. 

 

5.2 Resultat från intervjuer 

Under detta avsnitt presenteras det resultat som framkommit under intervjuer av lärare 

om deras undervisning. Inledningsvis redovisas det material som framkommit under 

intervjuer som gjorts av två lärare om deras matematikundervisning i geometri och 

tredimensionella objekt. Avslutningsvis presenteras sedan ett resultat utifrån de svar 

lärarna gett under intervjuer. 

 

5.2.1 Redovisning av intervjuer  

För att på ett tydligt sätt redovisa innehållet från intervjuerna används tabeller som visar 

några av de frågor som ställdes under intervjuer samt lärares svar på dessa frågor. 

Materialet som visas i tabellerna är det mest relevanta för besvarandet av studiens syfte 

och frågeställningar. Den första tabellen innehåller frågor och svar från intervjun av lärare 

1 medan den andra tabellen innehåller frågor och svar från intervjun av lärare 2. 

 

Intervju av lärare 1 

Frågor  Lärarens svar 

Kan du berätta om din 

geometriundervisning? 

 

 

 

“Jag tror jag bygger den på att både sammanfatta, 

både film, praktiskt arbete, teoretiskt arbete och 

arbeta i boken. Jag tror lite på att man ska variera 

undervisningen. Att man börjar med något konkret 

och jobbar ut mot det abstrakta. Många barn har svårt 
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Något du känner att det här 

måste jag tydliggöra för det 

kan bli svårt? 

att se det abstrakta och då är det klart att jag behöver 

använda olika sätt att undervisa på”.  

 

“Det kritiska blir alltid de elever som har svårigheter 

för saker och ting och det abstrakta tänkandet och just 

de tredimensionella figurerna är svåra för eleverna att 

se och förstå sig på utan konkret material”. 

Hur planerar du din 

undervisning när det gäller 

området tredimensionella 

kroppar? 

 

 

 

 

 

Tar du hänsyn till något?  

“Där är det mycket konkret. Att man visar och låter 

eleverna bygga själva. Både bygga dessa figurer och 

rita figurerna och känna liksom på allt material som 

tillhör. Så där försöker jag tänka att jag börjar konkret 

och nästan bara gör det. Och sätter upp de modeller vi 

har utav matematikmaterial så att eleverna får se dem. 

Sedan låta eleverna själva bygga modeller efter en 

mall så de får känna och vara med och konstruera”. 

 

“När det gäller om jag tar hänsyn till något i 

undervisning och när jag planerar så tänker jag att 

man känner sina elever och deras behov samt vet 

vilka tidigare kunskaper de har eller om någon tycker 

att något är väldigt svårt”. 

Kan du berätta om någon 

situation där någon/några 

elever verkligen förstod?  

“Jo men det kan jag. Det var en cylinder vi pratade 

om och vi plockade fram skolans material. Den 

cylindern var av hårdplast och i den fanns en cylinder 

i mjukplast och när den vecklas ut så tändes en tanke 

hos en elev att cylindern består av två cirklar och en 

rektangel”.  

 

Intervju av lärare 2 

Frågor Lärarens svar 

Kan du berätta om din 

geometriundervisning? 

 

Hur brukar ni arbeta? 

 

“Det jag tycker är viktigt är att det blir visuellt, att 

det blir konkret för eleverna. Att de gärna får bygga 

sina uppgifter, det kan antigen vara med centikuber, 

materialet där man kan vika figurer. Men alltså 

olika konstruktionsuppgifter som till exempel 

klippa och sätta ihop objekt som det egentligen 

började med i gleerups digitala läromedel.” 

Vad tycker du är viktigt att 

tänka på när det gäller 

elevernas förståelse och 

inlärning av tredimensionella 

objekt? 

“Att verklighetsanknyta så mycket som möjligt, 

hittar man geometri någonstans? Ja men en tärning 

vad är det då? Jo en kub. Vad är ett rätblock, vart 

hittar vi det för någonstans, hittar eleverna det 

någonstans?” 

 

“Konkretisera och modellera så mycket som 

möjligt.” 
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Kan du berätta om någon 

situation där någon elev 

verkligen förstod vid inlärning 

av tredimensionella objekt? 

“Vi pratade om vad ett rätblock var och då var det 

någon som sa det är ju som ett mjölkpaket om man 

tar bort toppen. Nä men så ser ju inte vårt ut 

menade en annan då och då började dem diskutera 

hur olika typer av mjölkpaket såg ut vilket sen ledde 

till att de flesta mjölkpaketen faktiskt är rätblock 

fast de ser ut på olika sätt.” 

 

“En gång när vi pratade om kvadratmetern som vi 

har här i klassrummet och enhetsomvandling så 

hade vi gått igenom hur vi räknade i en 

tvådimensionell figur. Då frågade jag hur räknar vi 

då om vi har en som är tredimensionell. Eleverna 

kliade sig i huvudet och funderade. Men då sa en du 

brukar ju visa när vi har en kubikmeter så går den 

uppåt också, men hur gör vi då? Men då har ni 

redan 10*10 och sen ska ni ha ett tredje mått. Jaha 

sa någon, är det därifrån vi får det tredje talet så att 

vi får 1000 kubikdecimeter, sedan förklarade denne 

eleven för de andra. Då märkte man att hen fattade 

verkligen vart de här 1000 kubikdecimetrarna kom 

ifrån genom att prata, pröva och få testa det 

konkret.” 

Vad är viktigt att tänka på när 

det gäller elevernas förståelse 

och inlärning av 

tredimensionella objekt? 

“Det som är viktigt är ju då dels att ta reda på vad 

de har för förkunskaper och hur dem förstår det. 

Hur tar jag då reda på detta på riktigt? Jo jag kan 

prata med dem, jag kan fråga dem där de kan få 

vara med och beskriva, berätta och visa på papper 

allting som de kan. Men att riktigt komma på vad de 

verkligen har förstått…. eleverna ska ju redan ha 

kunskaper med sig innan egentligen men så är inte 

alltid fallet. Oftast blir inledningar en repetition och 

då har man många som sitter och tycker att det här 

kan vi redan och andra sidan kan det då vara bra för 

dem att ändå vara med på repetitionen. det finns 

många anledningar till det. Medan andra då sitter 

och inte förstår någonting även om man repeterar.”  
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Hur planerar du din 

undervisning kring området 

tredimensionella kroppar? 

 

Tar du hänsyn till något?  

“Planeringen av undervisningen började egentligen 

med vad har dem med sig, vad kan de redan och det 

är där man måste börja. Hur jag planerar det är ju då 

att man försöker göra det så konkret som möjligt. 

Laborera mycket, EPA-uppgifter där de får jobba 

ihop och i sina basgrupper, prata och diskutera.” 

 

“Vilka anpassningar måste jag utgå från och tänka 

på för att få med så många som möjligt. Kan jag ge 

en elev något annat material som gör lärandet 

meningsfullt för den eller kan jag ta hjälp av någon 

annan lärare som kan sitta med den eleven.” 

 

“Vi har en elev som har väldigt svårt för matematik, 

fast inte just för geometri. Jag upplever att 

geometrin är oftast enklare för elever att förstå än 

andra områden. Men detta är nog för att geometrin 

är ganska lätt att göra konkret, utan det konkreta 

materialet hade det nog blivit knepigt. Om man inte 

hade haft det konkreta materialet och bara kört 

utifrån en mattebok, då hade inte förståelsen blivit 

densamma. Det hade blivit det här ytliga 

kunskapandet tror jag, eleverna hade säkert kunnat 

räkna och fått rätt på ett prov men jag vet inte om 

de riktigt hade förstått innebörden av det. Eleven 

med svårigheter i matematiken hade exempelvis 

inte fått den här riktiga förståelsen för hur 

geometriska objekt ser ut.” 

Vilka arbetssätt/arbetsformer 

tycker du bidrar mest till 

elevernas förståelse? Hur 

märker du detta? 

“Som vi pratat om innan, det konkreta materialet 

absolut. Sen tycker jag också arbete i basgrupper i 

det kooperativa lärandet där dem pratar med 

varandra, förklarar och vågar fråga varandra i sina 

grupper. Att det dels ökar deras förståelse om de 

kan förklara för någon annan på ett förståeligt sätt 

och att elever kan lyssna på andra elever då de 

oftast kan förklara på ett annat sätt jämfört med vad 

jag gör och då kan de förstå varandra då många av 

dem är på ungefär samma mattenivå. Själv är man 

ju på en helt annan hållplats och kan ha svårt att ta 

ner matten på deras nivå, även om man försöker 

göra det så enkelt som möjligt så räcker inte det 

alltid till och man behöver få hjälp av eleverna 

själva. Att de verkligen kan hjälpa varandra att göra 

det enklare och det märker man då när de pratar 

med varandra och förklarar för varandra eller ritar 

och modellerar också. Sen är EPA fantastisk för 

matten, de känner till det, de är bekväma och trygga 

med det och de vet hur det går till, sen kan ju det 

arbetssättet utvecklas på hur många olika sätt som 

helst.” 
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5.2.2 Samanfattning av resultat 

Genom intervjuerna av de två lärarna har många likheter för hur lärarna tänker vid 

undervisningsplanering påträffats. En av dessa likheter är hur de båda lärarna lägger stor 

vikt vid att planera en undervisning efter elevers tidigare kunskaper. Båda lärarna påpekar 

vikten av att variera undervisningsmetoder då alla elever inte lär på samma sätt. I samband 

med detta betonar lärare 2 att tanken bakom undervisningsplaneringar är att få med så 

många elever som möjligt och kunna ge elever det material som hjälper deras lärande. Ett 

exempel på undervisningsmetod som båda lärarna anser vara gynnande är genom att 

använda praktiska uppgifter så att undervisningen blir visuell och att eleverna får bygga 

sina egna uppgifter med hjälp av sina händer. En annan likhet är att de båda anser att 

användandet av konkret material, vid arbete med geometri och tredimensionella objekt, 

har en stor betydelse för många elever då det kan fungera som ett stöd för att konkretisera 

det abstrakta tänkandet. Lärare 2 betonar specifikt vikten av konkret material som 

nödvändig genom följande svar: 

“Om man inte hade haft det konkreta materialet och bara kört utifrån en 

mattebok, då hade inte förståelsen blivit densamma. Det hade blivit det här 

ytliga kunskapandet tror jag, eleverna hade säkert kunnat räkna och fått rätt på 

ett prov men jag vet inte om de riktigt hade förstått innebörden av det.” 

 

Lärare 2 nämner grupparbete och EPA-modellen som alternativa undervisningsmetoder. 

Genom EPA-uppgifter får eleverna möjlighet att prata, diskutera och arbeta tillsammans. 

Lärare 2 påpekar även EPA-modellen som specifikt “fantastisk” för matematiken då 

eleverna är bekväma med undervisningsmetoden samt att utvecklingsmöjligheterna är 

stora. 

 

5.3 Analys 

I detta avsnitt presenteras analysen utifrån studiens syfte och frågeställningar. Avsnittet 

inleds med en analys av undervisningsmetoder för att sedan avslutas med en analys av 

de variationsmönster som identifierats genom studiens undersökningar. 

 

5.3.1 Undervisningsmetoder 

Genom observationer och intervjuer har flera variationer av undervisningsmetoder 

identifierats såsom: konkret material, läromedel, matematisk laboration och grupparbete.  

 

Den första undervisningsmetoden som har identifierats är att använda sig av konkret 

material som ett komplement till abstrakt undervisning. Genom intervjuer av lärare har 

det noterats att vid lektionsplaneringar om tredimensionella objekt anses det vara viktigt 

att tillåta konkret material i undervisningen. Båda lärarna påpekar specifikt vikten av att 

använda sig av konkret material för att främja elevers förståelse och inlärning vid abstrakt 

undervisning. Denna undervisningsmetod visar sig tydligt under samtliga av de 

observerade lektionerna i båda klasserna, både i lärarnas genomgångar och förklaringar, 

men även som ett material som eleverna själva kan använda i sitt arbete. Under lektion 1 

och 2 i klass 1 samt lektion 2 i klass 2 använder lärarna ett och samma material, Folding 

2D/3D Geometric Solids. Genom detta material visar lärarna olika representationer av ett 

lärandeobjekt och således synliggörs variationsteorin i undervisningen. I lektion 1 i klass 

2 synliggörs tredimensionella objekt genom ett konkret verklighetsanknutet material. 

Genom att använda konkreta föremål som eleverna kommer i kontakt med dagligen 

synliggörs geometrin och tredimensionella objekts inflytande på vår omvärld. Under 

lektion 3 i klass 2 upptäcks en elev som använder konkret material i form av klossar för 

att avgöra vilket objekt som visas utifrån ett specifikt perspektiv. I detta fall främjar det 
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konkreta materialet elevens kunskaper om tredimensionella objekt utifrån olika 

perspektiv då objektet som visas på elevens dator kan konkretiseras med hjälp av klossar. 

I lärarnas undervisning används det konkreta materialet till största del som stöd till elevers 

kritiska aspekter och drag. 

 

Den andra undervisningsmetoden som identifierats är arbete ur läromedel. Genom 

intervjuer av lärare och observationer, under lektion 2 i klass 1 och 2, framkommer det 

att båda lärarna använder sig av undervisning genom läromedel i samband med andra 

undervisningsmetoder. Lärare 2 påpekar att elevers förståelse hade inte blivit densamma 

för geometri om undervisningen endast baserats på läromedel. Under en del av lektion 2 

i klass 1 låter läraren eleverna arbeta enskilt med uppgifter om geometri och 

tredimensionella objekt i en lärobok. Detta gör att eleverna endast ser dessa uppgifter 

utifrån det perspektiv som läroboken visar och de får inte heller några nya intryck från 

olika framställningar av läraren. Under lektionen observeras en elev vars kritiska aspekt 

tycktes vara att se helheten av ett tredimensionellt objekt som presenteras ur ett 

tvådimensionellt perspektiv i läroboken. Under lektion 2 i klass 2 arbetar eleverna med 

ett laborativt material som är hämtat ur ett digitalt läromedel. Här synliggörs därför hur 

läraren väljer att arbeta efter ett läromedel där eleverna får ta del av varandras kunskaper 

istället för att endast arbeta individuellt med uppgifter från ett läromedel.  

 

Genom att läraren i klass 2 har valt att använda en matematisk laboration ur skolans 

digitala läromedel observeras då även den tredje undervisningsmetoden laboration. Detta 

material går ut på att eleverna skapar egna tredimensionella objekt genom att vika papper 

som de sedan ska beskriva för varandra, så kallat origami. Lärarens val av material och 

lektionsupplägg ger eleverna möjlighet att arbeta självständigt, men även tillsammans 

med kompisar, vilket innebär att de får ta del av olika sätt att se på de tredimensionella 

objekt som de skapar och beskriver. 

 

Den fjärde och sista undervisningsmetoden som identifierats är grupparbete. Genom både 

observationer och intervjuer synliggörs detta arbetssätt på flera olika sätt. I 

observationerna av lärarnas undervisning framhävs grupparbete där elever arbetar både i 

grupper med två elever och tre elever. Genom intervjuerna kan vi även identifiera andra 

sätt att arbeta i grupp. Lärare 2 framhäver bland annat EPA och arbete i basgrupper i det 

kooperativa lärandet som populära metoder att använda sig av. Genom detta arbetssätt, 

som är baserat på kommunikation mellan elever, synliggörs hur elever tagit till sig 

kunskap, hur de presenterar den samt även hur de kan presentera kunskapen så att andra 

förstår. 

 

5.3.2 Variationsmönster  

Genom intervjuer av lärare samt observationer av undervisning om geometri och 

tredimensionella objekt kunde variationsmönster såsom generalisering, kontrastering 

och  separation identifieras medan variationsmönstret fusion inte kunde identifieras.  

 

Det första variationsmönstret som identifierats är generalisering. Generalisering visade 

sig då lärare 2 berättar, under intervjun, om ett tillfälle då undervisningen skulle handla 

om rätblockets definition där läraren valde att behålla objektet rätblock konstant medan 

utseendet på objektet varierades. I undervisningen observerades ett liknande tillfälle då 

läraren valde att hålla ett specifikt tredimensionellt objekt konstant medan olika 

framställningar av detta objekt visades. Under lektion 1 i klass 2 började läraren med att 

fokusera på ett tredimensionellt objekt medan olika vardagsanknutna objekt visades för 

eleverna. I samband med att läraren sedan visade ett rätblock visades även ett mjölkpaket 
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varpå en av eleverna då påpekade att dess mjölkpaket inte såg ut så och därför inte kunde 

vara ett rätblock. Eleven fick då visa klassen hur dess mjölkpaket såg ut vilket resulterade 

i att eleven fick en beskrivning om varför de båda mjölkpaketen som visades var rätblock. 

Genom denna undervisningsmetod tydliggörs elevens kunskaper och svårigheter om ett 

rätblock och eleven får hjälp med de kritiska drag som identifieras. 

 

Det andra variationsmönstret som identifierats i undervisningen om geometri och 

tredimensionella objekt är kontrast. I klass 1 under lektion 1 visade sig kontrast under 

lärarens genomgång av tredimensionella objekt och deras uppbyggnad. Läraren visade 

först en kub från olika vinklar och vecklade sedan ut den så att kubens konstruktionsdelar 

konkretiserades. Därefter gjorde läraren ett liknande exempel med en cylinder där dessa 

objekt sedan jämfördes. Genom denna arbetsmetod kan läraren få hjälp med att urskilja 

elevernas kritiska drag hos olika objekt, vilket kan leda till en lektionsplanering utformad 

efter elevers olika förkunskaper samt individuella kunskapsnivå.  

 

Det tredje variationsmönstret som identifierades under undersökningens observationer är 

separation. Under lektion 2 i klass 2 fick eleverna två och två arbeta med att beskriva ett 

tredimensionellt begrepp för varandra. Den första eleven beskrev det tredimensionella 

objektet medan den andra eleven gissade, med hjälp av den information som den första 

eleven gett, vilket tredimensionellt objekt som beskrevs. Vid denna lektion fick eleverna 

träna på att separera olika värden från olika tredimensionella objekt. En elev väljer att 

förklara det tredimensionella objektet kub genom att beskriva kubens olika egenskaper. 

Detta görs genom att eleven medvetet separerar objektet från dess olika egenskaper 

samtidigt som objektets egenskaper även separeras från varandra. 

 

6 Diskussion  
I detta avsnitt diskuteras valda metoder och delar från resultatet. Inledningsvis redogörs 

en diskussion utifrån de metoder som använts under studiens gång. Sedan redogörs även 

en diskussion av resultatet som besvarar studiens syfte och frågeställningar. Avsnittet 

avslutas sedan med en sammanfattande del om slutsatser som dragits genom studien. 

 

6.1 Metoddiskussion 

I studien genomfördes två intervjuer med två olika lärare samt totalt fem observationer 

av lärarnas undervisning. Då inte alla variationsmönster kunde identifieras kan detta antal 

möjligen varit för lite. Dock kan det även ha berott på att det kan vara svårt att exempelvis 

observera om elever kan urskilja flera kritiska aspekter samtidigt samt förhållandet de har 

till varandra under de specifika observationer som gjordes. Genom att ha ökat 

undersökningens olika datainsamlingstillfällen hade mer data kunnat erhållas dock ansågs 

detta antal vara lämpligt för att besvara studiens syfte och frågeställningar efter studiens 

tidsram. 

 

I studiens observationer är det viktigt att ha i åtanke att de två klasserna som observerades, 

observerades under olika förutsättningar. Observationerna ägde rum i två olika 

kommuner, under olika veckodagar samt under olika tider på skoldagen. Dessa 

omständigheter kan självklart ha påverkat studiens resultat både negativt och positivt. 

Matematiklektionerna som observerades genomfördes under olika dagar och tider, vilket 

innebär att lärarna bör ha planerat sina undervisningar efter lektionens förutsättningar. 

Med lektionens förutsättningar syftar vi exempelvis på när under dagen lektionen låg. Då 

undersökningens fokus var att identifiera lärares val av undervisningsmetoder samt olika 
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variationsmönster har studien således fått ta del av lärares olika arbetssätt för olika dagar 

och tider.  

 

Vid undersökningar är det vanligt att informatörer kan agera på ett annat sätt än de 

vanligen gör vilket innebär att det i studien är viktigt att reflektera över hur de studerade 

uppför sig under observationer. Människor som blir studerade kan exempelvis bli osäkra 

på hur de ska agera och därför handla efter hur de tror att forskaren vill. De som 

observeras av nya personer kan exempelvis vara nyfikna på vem observatören är och 

bland annat ställa frågor, vilket innebär att de kan bli mer fokuserade på observatören än 

på deras eget arbete (Denscombe, 2018). Vid studiens observationer uppmärksammades 

inget förändrat beteende hos varken elever eller lärare då de var vana vid observatörens 

närvaro i klassrummet. De utförda observationerna var deltagande observationer, vilket 

innebar att observatören deltog i observationen och var därför exempelvis tillgänglig för 

hjälp vid frågor om uppgifter. Då detta var något som sågs som en naturlig händelse av 

de observerade ansågs det vara mest lämpligt att agera därefter för att minimera påverkan 

av den naturliga miljön. Klassernas naturliga miljö upplevs således inte ha blivit 

påverkade av observatörens närvaro. 

 

Som tidigare nämnt är det vanligt att informatörer kan agera på ett sätt som de tror är 

gynnande för forskaren (Denscombe, 2018). Då studien utfördes av för lärarna kända 

personer kan det ha haft en negativ inverkan på undersökningens resultat. Då lärarna som 

deltog i både observationer och intervjuer även hade kännedom om studiens syfte kan 

deras avsikt med svar på frågor och agerande under observerade lektioner ha varit att 

resultatet skulle gynna studien. Denscombe (2018) samt Johansson och Svedner (2010) 

framhäver vikten av en intervjuare som lär och lyssnar samt låter informanten svara på 

frågorna utan något yttrande om intervjuarens egna åsikter eller ställningstaganden. För 

att minimera påverkan på lärarnas svar under de intervjuer som gjordes eftersträvades ett 

objektivt förhållningssätt, trots att det nästintill är omöjligt att anamma, genom att vara 

neutrala och låta informanten besvara frågorna utifrån dem själv och deras åsikter. 

Denscombe (2018) påpekar att intervjuer inte alltid ger helt sanningsenliga svar då 

informanten, i detta fall läraren, endast kan meddela det den själv tror att den gör och 

säger. Genom att intervjua lärarna efter att vi genomfört observationerna skapades en 

tydligare kontext för lärarnas val av undervisningsmetoder. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras de olika undervisningsmetoder och variationsmönster som 

identifierats i studiens undersökning. Avsnittet är uppbyggt efter de fyra 

undervisningsmetoder som identifierats och kommer därefter diskuteras tillsammans med 

identifierade variationsmönster samt den forskning vilken studien är baserad på.  

 
6.2.1 Läromedel 

I lärarnas undervisning använde sig båda lärarna av lektioner baserade på läromedel. Den 

ena läraren valde att använda sig av ett praktiskt material som skolans läromedel erbjöd 

medan den andra läraren valde att använda sig av arbete med uppgifter i läroboken. 

Skolinspektionen (2009) påpekar att en undervisning endast baserad på 

läroboksanvändning kan leda till att elever inte utvecklar alla de matematiska förmågorna 

som de ska ges möjlighet att utveckla genom matematikundervisningen. Vid analys av 

lärarnas undervisning iakttogs dock undervisning gjorda både utifrån läromedel men även 

egenkomponerade uppgifter anpassade efter eleverna. Det påpekas av Gutiérrez (1990) 

att ett annat problem med läroboksundervisning är att läroböcker endast framställer 

tredimensionella objekt utifrån ett tvådimensionellt perspektiv. Under en av 
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observationerna iakttogs en elevs svårigheter för att se ett tredimensionellt objekts helhet 

då endast delar av det visades i läroboken vilket förstärker Gutiérréz konstaterande om 

problem med läromedelsundervisning. Vid detta fall innebar det exempelvis att läroboken 

inte var tillräcklig för att bemöta elevens behov för att utveckla sina kunskaper. Vid 

intervjuer av lärare påpekas vikten av konkret material i samband med 

läroboksanvändning för att exempelvis konkretisera tredimensionella objekt för elever 

vars svårigheter ligger i att se ett objekts, som i en lärobok är framställt ur ett 

tvådimensionellt perspektiv, helhet. Detta förstärker det Bashir och Shami (2006) 

framhäver om att undervisning baserad på både konkreta arbetsmetoder samt teoretisk 

undervisning gynnar elevers inlärning. 

 

6.2.2 Konkret material  

Genom studiens undersökning framkommer ständigt konkret material som en viktig del i 

lärares undervisning om geometri och tredimensionella objekt. Konkret material 

användes främst för att konkretisera olika tredimensionella objekt för elever. I 

undersökningen uppmärksammas en lärare som använder generalisering genom att 

undervisa om ett objekt som hålls konstant samtidigt som olika verklighetsanknutna 

framställningar av objektet visas. Undervisning innehållande anknytning till omvärlden 

framhävs av Skolverket (2017a) som något som behöver förekomma i 

matematikundervisningen om geometri och tredimensionella objekt för att elever ska 

kunna utveckla sina rumsliga uppfattningar. Konkret material användes även som ett stöd 

för elever med svårigheter att se objekt utifrån olika vinklar. I studiens undersökning 

ansågs det konkreta materialet vara ett vinnande koncept för att konkretisera något 

abstrakt vilket förstärker Burners (1970) teori om att barn behöver ha konkret material 

som hjälp för att utveckla det abstrakta tänkandet. Det konkreta materialet sågs därmed 

även som ett sätt att variera undervisningen inom samma ämnesområde.  

 

I undersökningarna från båda skolorna iakttogs ett specifikt material som båda lärarna 

använde sig av i sin undervisning vilket var Folding 2D/3D Geometric Solids. Detta 

material användes främst för att visa eleverna hur olika tredimensionella objekt är 

uppbyggda men även som ett sätt att visa olika objekts egenskaper. I Skolverkets (2017b) 

modul om geometri påpekas hur konkret material kan vara en lämplig 

undervisningsmetod för att synliggöra geometrins samband och begrepp. Genom det 

konkreta materialet, Folding 2D/3D Geometric Solids, konkretiserades olika samband 

mellan exempelvis tvådimensionella figurer och tredimensionella objekt samt olika 

objekts tillhörande begrepp och egenskaper. I samband med den första klassens arbete 

med materialet Folding 2D/3D Geometric Solids använde sig läraren av 

variationsmönstret kontrast för att tydliggöra skillnader mellan två tredimensionella 

objekt. Detta understryks av Kullberg, Runesson och Marton (2017) och Lo (2014) som 

en lyckad metod då det kan underlätta elevers kunskapsinlärning. 

 

6.2.3 Laboration 

Genom studiens undersökning uppmärksammades undervisningsmetoden laboration. 

Lärarens val av laboration, som ursprungligen kom från ett läromedel, gick ut på 

pappersvikning, av olika tredimensionella figurer. Denna undervisningsmetod framhävs 

av Boakes (2009) som ett användbart sätt vid konkretisering av geometri och 

tredimensionella objekt. Pappersvikning gav eleverna möjlighet att konstruera objekt med 

händerna samt vrida och vända på dem för att se objekten ur olika vinklar. Detta förstärker 

det som Kalbitzer och Loong (2013) och Skolverket (2017a) skriver om att elever behöver 

få granska och undersöka olika objekt för att på bästa möjliga sätt lära sig olika objekts 

specifika egenskaper utifrån olika perspektiv.  
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Genom att arbeta med laborativt material och praktiska aktiviteter kan det enligt 

Skolverket (2017b) hjälpa elever att öka förståelsen för geometri och tredimensionella 

objekt. Vid laborationen identifierades variationsmönstret separation då elever arbetade i 

par med att beskriva olika tredimensionella objekt för varandra. Eleverna lärde sig då att 

separera objektet från dess egenskaper samt de olika egenskaperna från varandra, vilket 

främjade deras förståelse för olika tredimensionella objekt. Denna gynnande 

undervisningsmetod innehöll både konkreta arbetsmetoder och teoretisk undervisning, 

vilket förstärker det Bashir och Shami (2006) påstår om att undervisning kräver en balans 

mellan teori och praktik. 

 

6.2.4 Grupparbete 

I resultatredovisningen framkom det att båda lärarna använde sig av olika former av 

grupparbeten såsom EPA samt olika gruppkonstellationer. Dessa undervisningsmetoder 

framhäver bland annat elevernas förmåga att kommunicera samt resonera med sina 

klasskamrater. En fördel med att använda grupparbete i sin undervisning är att eleverna 

får träna på att förklara saker för sina klasskamrater samtidigt som läraren kan ta del av 

olika elevers kunskaper samt hur de förmedlas av eleverna. Genom grupparbete tränas 

även elevernas sociala förmåga. För att ett grupparbete ska fungera krävs det bland annat 

att eleverna kan samarbeta och respektera andra klasskamrater. Om inte alla kraven för 

ett fungerande grupparbete följs kommer grupparbetet fallera. För att det ska bli ett 

gynnande grupparbete krävs det att alla delar är med och utgör gruppens helhet. 

 

6.3 Slutsats 
Denna studie framhäver hur lärare kan använda olika variationsmönster samt vilka 

undervisningsmetoder som kan varieras i en undervisning om geometri och 

tredimensionella objekt. Genom studiens undersökning kan en slutsats dras om att lärarna 

varierar sin undervisning om geometri och tredimensionella objekt. Variationen i 

undervisningen har skett genom att lärarna både använt varierade undervisningsmetoder, 

läromedel, konkret material, laboration och grupparbete, samt varierat sitt sätt att 

framställa ett lärandeobjekt genom olika variationsmönster, kontrast, separation och 

generalisering, för att bemöta alla elevers individuella kunskapsnivåer. Studien lyfter 

även fördelar och nackdelar med de undervisningsmetoder som tas upp vilket kan hjälpa 

lärare och lärarstudenter vid planering av framtida lektioner gällande geometri och 

tredimensionella objekt.  

 

Studien har synliggjort olika undervisningsmetoder samt variationsmönster som 

iakttagits av lärares, från två olika skolor, undervisning inom matematik, geometri och 

tredimensionella objekt. Undersökningen har visat att undervisning genom konkret 

material utgör en viktig del av undervisningen om geometri och tredimensionella objekt 

för att alla elever ska ges möjlighet att utveckla det abstrakta tänkandet. Det framgår även 

att med hjälp av konkret material har lärare ett variationsmönster i sin undervisning, vilket 

gör att de kan undervisa om ett och samma lärandeobjekt genom olika framställningar. 

Genom studien har det även framkommit att läromedel av olika slag kan vara gynnande 

för elevers inlärning dock främst i samband med andra undervisningsmetoder. 
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7 Fortsatt forskning 

Det finns flera betydande faktorer att ta hänsyn till vid planering av 

matematikundervisning om geometri och tredimensionella objekt. Efter genomförda 

observationer och intervjuer blev det tydligt att det finns väldigt många sätt att variera 

undervisningen på. Ett förslag på fortsatt forskning kan således vara att studera dessa 

olika undervisningsmetoder och hur de påverkar olika elever mer djupgående. 

Fortsättningsvis kan även vidare studier fokuseras på hur dessa olika 

undervisningsmetoder framhäver de matematiska förmågorna som elever bör träna i sin 

matematikundervisning, vilket kan genomföras genom observationer av elever och 

matematiklektioner.   

 

Ett annat förslag på vidare forskning kan även vara hur lärare arbetar med att få in digitala 

hjälpmedel i arbetet med geometri och tredimensionella objekt. Då digitalisering fått 

större plats i läroplanen (Skolverket, 2018) samt att skolor skapat nya möjligheter om 

tredimensionellt lärande (Kalbitzer & Loong, 2013) kan det vara intressant att undersöka 

hur lärare väljer att få in detta i geometriundervisningen. Genom att studera hur digitala 

hjälpmedel kan användas i undervisningen kan därmed lärare och lärarstudenter göras 

medvetna på hur de kan variera sina undervisningsmetoder genom att använda 

exempelvis datorer. Enligt Skolverket (2018) har digitaliseringen förändrats och utökats 

snabbt vilket den även fortsätter att göra. Detta innebär att lärare och framtida lärare 

således behöver göras mer medvetna om hur undervisning om geometri kan utvecklas 

genom digitalisering men även förbereda elever på en digitaliserad värld. 
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Bilagor 
Bilaga A – Missivbrev   2018-11-14 

Härmed tillfrågas du om ditt barns deltagande i 

klassrumsobservationer och intervjuer. 
 

Hej! 

Vi heter Emelie Samuelsson och Mikaela Alexandersson och är två lärarstudenter som 

under hösten kommer att skriva vårt examensarbete på lärarutbildningen vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vårt arbete kommer att handla om lärarens variation i 

matematikundervisningen i området geometri. Under november och december kommer 

vi utföra observationer i ert/era barns klass där fokus kommer ligga på att identifiera hur 

läraren varierar sin undervisning i geometri. Vi kommer även intervjua ca 10 elever om 

deras upplevelser av hur variationen påverkar deras lärande i matematik. 

 

Samtliga deltagare i studien kommer behandlas anonymt. Det insamlade materialet 

kommer endast att användas till denna studie, och det är endast vi, vår handledare samt 

vår examinator vid Linnéuniversitetet i Växjö som kommer få tillgång till det insamlade 

materialet. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Linnéuniversitetet i Växjö och när arbetet är godkänt kommer det insamlade materialet 

att raderas. Deltagande i studien är helt frivilligt och det är ditt/ert val om ni inte vill att 

ert/era barn ska vara med i studien. Deltagandet kan när som helst avbrytas utan 

motivering. 

 

Vänligen fyll i nedanstående talong och lämna till ansvarig lärare senast onsdag den 21 

november.  

 

Vid frågor vänligen kontakta oss på:  

Emelie Samuelsson: es223jn@student.lnu.se eller 0709428035 

Mikaela Alexandersson: ma223td@student.lnu.se eller 0760309457 

Handledare Helena Grundén: annahelena.grunden@lnu.se  

 

Tack på förhand!    

/Mikaela och Emelie (lärarstudenter) 

 

(    )  JA. Jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i observationer.  

(    )  NEJ. Jag/vi tillåter inte att mitt/vårt barn deltar i observationer. 

(    )  JA. Jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i intervjuer. 

(    )  NEJ. Jag/vi tillåter inte att mitt/vårt barn deltar i intervjuer. 

 

................................................................. 

Barnets namn                                  

……………………………………………    ……………………………………………. 

           Underskrift vårdnadshavare      Namnförtydligand 

 

 

mailto:es223jn@student.lnu.se
mailto:ma223td@student.lnu.se
mailto:annahelena.grunden@lnu.se
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Bilaga B - Observationsmall  
 

Observationsmall 
  

Observatörens namn:_________________________    

Datum och Tid:______________________________ 

Lokal:_____________________________________   

  

Läraragerande. Undervisningsinnehåll. Kritiska aspekter  

som framkommer i 

undervisningen. 
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Bilaga C  

Frågor till intervju med lärare 

 
• Kan du berätta om din geometriundervisning? 

 

 

 

• Hur brukar ni arbeta? 

 

 

 

• Kan du ge några exempel på hur du undervisar om tredimensionella objekt inom 

geometrin? 

 

 

 

• Kan du berätta om någon situation där någon elev verkligen förstod, vid 

exempelvis tredimensionella objekts uppbyggnad? 

 

 

 

• Vad tycker du är viktigt att tänka på när det gäller elevernas förståelse och 

inlärning av tredimensionella objekt? 

 

 

 

Följdfrågor: 

• Hur planerar du din undervisning kring området tredimensionella kroppar? 

 

 

 

• Tar du hänsyn till något? Exempelvis Kritiska aspekter? 

 

 

 

• Vilka arbetssätt/arbetsformer tycker du bidrar mest till elevernas förståelse? 

Hur märker du detta? 

 

 

 

• Skulle du vilja arbeta på något annat sätt än vad du gör idag? 

Varför/varför inte? 

 


