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SAMMANFATTNING 

Syftet med den här rapporten är att se om elever som har svårigheter inom ett 

specifikt matematiskt område får den undervisning de behöver för att nå upp till 

målen. En diagnos gjordes med elever i år fyra inom området geometri. De har 

därefter haft en lektion där en pedagog blivit filmad. Därefter gjordes ytterligare en 

diagnos med eleverna för att se om resultatet är bättre, sämre eller är oförändrat. Det 

insamlade materialet analyserades ur ett variationsteoretiskt perspektiv. Resultatet 

visar på att eleverna har haft möjlighet att överstiga vissa kritiska aspekter med hjälp 

av undervisningen. Exempelvis lärde de flesta av eleverna de två kritiska aspekterna 

som framkom, nämligen hörn och sida. 

 

Nyckelord: Variation, kritiska aspekter och geometri. 

 

ABSTRACT 
The purpose of this examination paper was to investigate if the pupils that have 

explicit difficulties with mathematics acquire the help they need to reach the goals 

they need to achieve. Pupils in grade four got diagnosed within the area of geometry 

and later they were filmed by an educator in their classroom. Shortly after, another 

diagnostic test was made to see if the pupils had improved or not. The material that 

was collected was analysed through the theory of variation. The effect of this showed 

that the pupils have had the opportunity to overcome certain critical aspects with 

help of the lectures. For example most pupils learned the two critical aspects that 

were exposed, and that was corner and side.   

 

Keywords: Variation, critical aspects and geometry.  
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1 INTRODUKTION 

Ett viktigt ämne i grundskolan är matematiken. Med mitt examensarbete vill jag 

därför få mer kunskap om elever som har svårigheter i matematik inom ett specifikt 

område i geometri och hur pedagogen kan arbeta för att de ska nå upp till uppsatta 

mål. Vi som lärare i ”grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana 

kunskaper i matematik som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets 

många valsituationer” (Skolverket, 2010). Jag ville därför se vad som händer då 

elever fick lösa en diagnos och därefter ha en lektion som fokuserar på vad som är 

kritiskt i elevens lärande. För att få reda på undervisningens effekt fick eleverna lösa 

ytterligare en diagnos.   

Pedagoger ska enligt läroplanen arbeta för att alla elever ska få en likvärdig 

utbildning, vilket innebär att undervisning och resurser inte alltid ska fördelas lika, 

utan att alla elever skall ha det stöd som han eller hon behöver för att kunna prestera 

inom exempelvis matematiken. Skolan ska se till att varje elevs individuella behov 

hamnar i fokus. Dessutom har skolan ett särskilt ansvar för de elever som av någon 

anledning inte når upp till målen (Utbildningsdepartementet, 2006). 

Jag har valt att skriva om svårigheter i matematik inom området geometri och hur 

pedagogen presenterar innehållet i undervisningen för att skapa variation i de 

aspekter som är kritiska i elevens lärande inom området ”fyrhörningar”. Med 

fyrhörningar menas i den här rapporten alla geometriska figurer som har fyra hörn 

och fyra sidor, exempelvis kvadrat, rektangel och romb. Anledningen till valet av 

mitt ämne är att jag har läst svenska och matematik som inriktning under min 

lärarutbildning och vi har fått mycket information och verktyg för att kunna hjälpa 

elever som har läs- och skrivsvårigheter. Tyvärr fick vi inte lika mycket verktyg för 

att hjälpa elever som har svårigheter i matematik. Det har dessutom enligt Olteanus 

avhandling framkommit att elever idag har en sämre kunskapsmässig utveckling i 

matematik vilket i sin tur avspeglar sig negativt både på individnivå och i samhället 

(Olteanu, 2007).  
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2 BAKGRUND 

I det här kapitlet beskrivs hur geometrin har formats genom tiderna, där syftet är att 

visa hur lång tid det tog för människan att komma fram till grundläggande 

matematiska begrepp inom geometrin. Under antiken definierades flera 

grundläggande begrepp, exempelvis vad en linje är. De grundläggande geometriska 

begreppen har legat till grund för den geometriska utvecklingen genom tiderna och 

fram till idag, då de ligger till grund för grundskolans mål. Det som eleverna lär sig i 

grundskolan ligger sedan till grund för elevernas fortsatta matematiska utveckling. 

  Kapitlet tar också upp vad som står om geometri i olika styrdokument. Dessutom 

visas betydelsen av diagnoser för elevers kunskapsutveckling. Två begrepp kommer 

också att presenteras, nämligen variationer och kritiska aspekter. Begreppen används 

som ett verktyg i analysen av materialet för att dels få reda på elevernas svårigheter i 

geometri och dels för att analysera innehållet som pedagogen presenterar i 

klassrummet. 

 

2.1 Geometrins historiska matematiker 

Geometri betyder ”vetenskapen om de matematiska rumsfigurerna” (Svenska 

akademins ordlista, 2006, s. 258).  

Enligt Johansson (2004) är Thales från Miletos den äldste grekiske matematikern 

som levde runt -600. Thales förutspådde att år -585 skulle en solförmörkelse äga 

rum, vilket det också gjorde. Förmodligen hade Thales kommit i kontakt med 

babyloniska och egyptiska traditioner inom geometrin. Thales ska ha formulerat 

fraserna ”en cirkel delas i två lika delar av diametern”, ”vinklarna vid basen i en 

likbent triangel är lika” och ”vertikalvinklarna är lika stora” (Johansson, 2004, s. 51). 

Pythagoras föddes -569 i Tyros. Han studerade matematik och fysik och 

utvecklade läran om arithmos som är ett grekiskt talbegrepp för aritmetik och finns 

beskrivet i Euklides Elementa, böckerna VII-IX. Pythagoras är känd för Pythagoras 

sats som visar på sambandet mellan sidorna i en rätvinklig triangel (Thompson, 

1991).  

Sokrates levde under den oroliga perioden runt -400 i Grekland. Platon var 

Sokrates lärjunge och hans skrifter om Sokrates är bevarade. Genom Platons skrifter 

visas att athenarna var mycket allmänbildade, framför allt inom matematiken. 

Genom geometrin beskrevs universum, vilken sedermera kom att kallas för ”nyckeln 

till universums gåta” (Thompson, 1991, s 248) då den på matematiska grunder 

beskrev hur världen formats. Platon grundade också Akademin runt -387 där 

matematiskt och astronomiskt duktiga manliga forskare samlades ända till 529. 

Aristoteles levde i Grekland runt -300. Hans vetenskapssyn har spelat en stor roll 

inom matematiken ända från antiken och fram till idag. Enligt Aristoteles är 

matematiken och dess kunskaper absolut sanna och han menar också att viktiga 

förutsättningar för matematiska objekt är att betydelsen och existensen är 

definierade. Aristoteles myntade satsen ”om man tar lika från lika, så återstår lika” 

(Johansson, 2004, s.64). Inom geometrin definierade han vad linje och räthet är 

(Johansson, 2004). 

Grekernas stora matematiska verk Elementen vars författare Euklides levde 

troligtvis runt -300 och in i början av -200. Elementen är 13 böcker och behandlar 

dåtidens kunskaper i aritmetik och geometri. Den första tryckta utgåvan av 

Elementen kom år 1482 och trycktes i Venedig, på svenska kom de första sex 

böckerna ut år 1744 (Johansson, 2004). 
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Arkimedes är en annan stor grekisk matematiker som levde runt -200 och han 

arbetade inom ett stort område inom matematiken, bland annat inom geometri och 

praktiska och komplicerade tillämpningar där han bland annat beräknade areor och 

volymer. Han tillskrivs bland annat cirkelns mätning, det kända fotbollsmönstret då 

regelbundna fem och sexhörningar formar ett mönster och Arkimedes princip. 

Arkimedes princip innebär att ”en kropp som sänks ner i en vätska förlorar lika 

mycket i vikt som den vätska den tränger undan” (Johansson, 2004, s.130). 

År 1564 föddes Galileo Galilei i Pisa, Italien. Han var fysiker, matematiker och 

astronom. Galilei gav ut ett stort arbete som på svenska heter Dialog om de två 

världssystemen. I det arbetet diskuterar han bland annat att hastighet har gränslöst 

många olika hastighetsgrader, att triangeln kan framkalla oändligt många linjer, 

arean av triangeln och att räta linjer har oändligt många punkter. En elev till Galilei 

var Bonaventura Cavalieri som omkring 1635 utvecklade Cavalieris princip som 

innebär ”att plana figurer med lika stora tvärsnittslinjer har lika stora areor och att 

kroppar med lika tvärsnittsareor har lika volymer” (Johansson, 2004, s.391). 

René Descartes föddes i Frankrike 1596. Han gav ut ett stort filosofiskt verk på 

franska 1637 som heter Discours de la methode och La Geometrie var en bilaga till 

det verket. I Discours de la methode finns den berömda frasen ”jag tänker, alltså 

finns jag” (Johansson, 2004, s.382). I La Geometrie beskriver han hur aritmetiska 

räkneoperationer går att tillämpa i geometrin då räta linjer döps till bokstäver, 

exempelvis summan av två sträckor är en sträcka. Att kunna räkna med linjer kom att 

kallas för ekvation. Descartes räknade inte bara med linjer och cirklar utan räknade 

även med geometriska kurvor. Därmed har algebran gjort intåg i geometrin 

(Johansson, 2004). 

Carl Friedrich Gauss var 1800-talets stora matematiker och föddes 1777 i 

Tyskland. Han arbetade bland annat med geometri där han beskrev ytor i det 

geometriska tredimensionella rummet. Det var han som myntade begreppen krökning 

och geodetisk kurva som idag är grundläggande inom differentialgeometrin 

(Johansson, 2004). 

2.2 Variationer och kritiska aspekter 

Enligt Marton och Tsui (2003) finns det fyra sätt att skapa variationsmönster för att 

urskilja innehållets kritiska aspekter. Kritiska aspekter kan identifieras bland de 

svårigheter som eleverna har för att få klarhet i ett specifikt innehåll.  

“Critical” here refers to critical difference in the participating learners’ ways of 

mastering the object of learning. (Olteanu & Holmqvist, 2009, s.196) 

Det gäller att fokusera på de detaljer som gör att eleverna har svårt att lära sig eller 

att förstå inom ett visst område. Marton och Tsui (2003) säger:  

Take as your point of departure the capabilities you want them to develop. What do you 

want your students to learn? What is critical for this learning and for this way of 

understanding? Make it possible for the learners to discern those features that are critical 

for that learning. (Marton & Tsui, 2003, s. 65) 

Exempelvis, att lära sig vad en kvadrat är, kan vara en kritisk aspekt i elevens 

lärande. Om pedagogen vill få elever att lära sig vad en kvadrat är så måste denne 

först ta reda på de kritiska aspekterna för just det aktuella objektet för lärandet (en 

kvadrat). I det här fallet kan kritiska aspekterna vara: storleken på vinklarna, antal 

sidor och förhållandena dem emellan. De här aspekterna är en grundläggande 
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förutsättning för att eleverna ska förstå vad en kvadrat är och kunna lära sig att se 

skillnaden på den och andra geometriska figurer (Marton & Tsui, 2003). För att 

urskilja de aspekterna behöver eleverna uppleva variation (Marton & Tsui, 2003; 

Olteanu & Holmqvist, 2009).   

Det går att skapa variationer i innehållets kritiska aspekter på olika sätt. De fyra 

variationsmönster enligt Marton och Tsui (2003) är contrast, generalization, 

separation och fusion. Kontrast innebär att för att någon ska kunna veta vad 

exempelvis fyra är måste han/hon få veta vad som inte är fyra, t.ex. två eller fem. För 

att helt förstå vad fyra är behöver han/hon generalisera (generalization) alltså få 

konkreta exempel så som fyra bilar, fyra pennor eller liknande. Vilket innebär att det 

går att se att det finns varierade former av samma sak. Den här variationen är 

nödvändig för att kunna förstå att det är fyra stycken pennor, att det sedan är olika 

färg på dem spelar ingen roll. Det handlar om att kunna urskilja mönster från 

varandra. Det är även viktigt att kunna dela på information. Den information som 

inte är relevant behöver inte tas upp eller ska kunna sållas bort (separation). Det 

innebär att en viss aspekt av ett fenomen varieras medan andra hålls invarianta. Den 

här aspekten behandlas skild från den omgivning där den uppträder. Om exempelvis 

en boll ska beskrivas kanske det inte är nödvändigt att ta upp vad den väger för att 

kunna beskriva den. Det är alltså vikigt att kunna plocka bort irrelevant fakta för den 

kritiska aspekten. Fusion, innebär att sammanfläta olika kritsiska aspekter samtidigt. 

De menar dock att det är mer effektivt att först separera de kritiska aspekterna ifrån 

varandra och därefter sammanfläta dem än att inte kunna dela på de kritiska 

aspekterna överhuvudtaget (a.a.). 

Att skapa variation i undervisningen gynnar enligt Marton och Tsui (2003) 

eleverna, då det skapar variation i de kritiska aspekterna. De menar vidare att det inte 

handlar om att ha en så varierad undervisning som möjligt för att eleverna ska ha 

större chans att lära sig något, utan att i stället ha ett varierat innehåll inom de 

kritiska aspekter som gynnar elevernas chanser att lära sig något. Ett exempel på 

betydelsen av att skapa dimensioner av variation i innehållets kritiska aspekter är två 

olika klasser med två olika pedagoger som ska lära eleverna vad en kvadrat är. I båda 

klasserna visas de karaktäristiska dragen för en kvadrat. Vilket innebär att den har 

fyra lika långa sidor och att den har fyra hörn som är rätvinkliga. Dessutom visas en 

bild på en kvadrat. Den ena pedagogen anser sig nu vara färdig medan den andre 

skapar en variation genom att visa en romb och visar därmed skillnader och likheter 

med kvadraten och varför en romb inte är en kvadrat. Därefter visas en triangel och 

dennes kontrast till kvadraten. Till sist ritar också pedagogen upp olika kvadrater i 

olika storlekar. Det för att visa att en kvadrat kan ha olika storlekar men om hörnen 

är rätvinkliga och sidorna är lika långa är det fortfarande en kvadrat (a.a.). Olteanu 

(2007) menar att de här olika handlingarna kan öppna upp dimensioner av variation 

eller begränsa pedagogens undervisning och därmed elevernas lärande. 

Om skillnaderna i undervisningen ses ur ett elevperspektiv får eleverna som fått 

uppleva variationen på kvadraten en större förståelse för vad en kvadrat faktiskt är. 

Det trots att samma kritiska aspekter gällande de fyra hörnen och sidorna belyses och 

bearbetas av båda pedagogerna. Eleverna får också en förståelse för att en kvadrat 

inte kan vara en triangel och kan se på skillnaderna. I det här fallet skapas variation i 

de kritiska aspekterna vilket gör att elevernas uppmärksamhet hamnar där. De förstår 

bättre vilka egenskaper som kvadraten har, om exempelvis kvadraten ändras i storlek 

så behåller den sin geometriska skepnad. De elever som inte får den variationen får 

då inte den möjligheten att se andra figurer som har andra förhållanden till varandra 

(Marton & Tsui, 2003).  
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2.2.1 Tillämpning av variationsteorin 
I de svenska skolorna används learning study inom lärarfortbildning. I learning study 

arbetar forskare och lärare tillsammans för att utveckla elevernas kunskaper. För att 

lära eleverna ett nytt moment fokuserar de inte på olika arbetssätt som ska användas 

för att lära ut det. De försöker i stället presentera innehållet ur olika synvinklar med 

avseende på de kritiska aspekterna i elevens lärande. En learning study-cykel 

innehåller elva steg (Holmquist, 2006). 

Till att börja med görs en kartläggning på vad eleverna redan kan inom ett 

specifikt område. Därefter görs en analys av de kritiska aspekterna inom det området. 

Tillsammans planerar den grupp som ska använda sig av learning study en lektion 

utifrån en metod. Senare utförs lektionen i en grupp elever av en av lärarna, vilken 

samtidigt videodokumenteras. Lektionen analyseras sedan och en ny kartläggning 

görs. Det resultatet utgör sedan underlaget för att planera ytterligare en lektion med 

en ny grupp elever. Det här för att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt inom 

det specifika området. Den nya gruppen har också fått göra en kartläggning för att se 

vad de eleverna kan innan. Samma pedagog eller en annan utför den planerade 

lektionen och blir samtidigt videodokumenterad. När lektion två är avklarad 

upprepas samma procedur som ovan och en tredje lektion planeras utifrån de tidigare 

två lektionerna. Det näst sista steget i learning study-cirkeln är ett eftertest på vad 

eleverna har tillgodogjort sig rent kunskapsmässigt. Till sist görs en sammanfattning 

och en dokumentation (Holmquist, 2006). 

2.3 Geometri utifrån styrdokument 

I läroplanen för år 1919 är målen för räkning och geometri att pedagogen efter 

elevernas ålder och utveckling ska förmedla sådana kunskaper som behövs i det 

dagliga livet (Katz, 1950). I 1919 års läroplan anges att eleverna i fjärde klassen 

börjar med geometri och att de då ska mäta kvadratens, rektangelns och kubens yt- 

och rymdmått. I klasserna fem och sex är målen för eleverna att de ska kunna linjer, 

vinklar, tringlar, parallellogrammer och månghörningar. 

Målen för matematik enligt Lgr 69 är att eleverna ska känna till grundläggande 

begrepp inom geometri, algebra, aritmetik samt statistik. Eleverna ska också kunna 

räkna med tekniska hjälpmedel och få en insyn i hur matematiken nyttjas i olika 

sammanhang. På lågstadiet nämns endast geometri som en förberedande bearbetning 

inför mellanstadiet där geometri går in som ett av huvudmomenten. Eleverna ska 

känna till enkla geometriska samband och begrepp (Skolöverstyrelsen, 1969). 

I läroplanen Lgr 80 är geometri skrivet som en egen del där eleverna ska få sådan 

hjälp att deras uppfattning om sin omgivning blir mer konkret. Det är en stor fördel 

att integrera bild, slöjd och geografi med geometrin. Eleverna ska också kunna känna 

igen och tolka geometriska formler och modeller (Skolöverstyrelsen, 1980). I Lgr 80 

står det att när eleverna går i låg och mellanstadiet är deras förmåga att tänka abstrakt 

vad gäller bland annat area och volym begränsade vilket innebär att geometri med 

fördel bör arbetas mer konkret och praktiskt. Mål för eleverna är att de ska kunna 

lösa matematiska problem som förekommer i vardagslivet. På lågstadiet ska eleverna 

känna till begreppen kvadrat, tringel, rektangel och cirkel. På mellanstadiet ska de 

kunna omkrets, förstoring och förminskning. De ska även påbörja arbetet om area 

och volym. Lgr 80 poängterar att det ska ske med hjälp av laborativa övningar 

(Skolöverstyrelsen, 1980). 
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Enligt Lpo 94 är ett av målen som eleverna ska ha uppnått att de ”behärskar 

grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet” 

(Utbildningsdepartementet, 2006, s. 10). I kursplanen för matematik i grundskolan är 

ett av målen som eleverna ska ha uppnått i år tre att ”kunna beskriva, jämföra och 

namnge vanliga två- och tredimensionella geometriska objekt” (Skolverket, 2010). 

Det är snarlikt målen som eleverna ska ha uppnått i år fem då de ska ”ha en 

grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och beskriva några viktiga 

egenskaper hos geometriska figurer och mönster” (Skolverket, 2010).  

2.4 Diagnoser 

Enligt skolverket (2009a) ska eleverna för att kunna lära sig matematikens 

abstraktion känna till och kunna använda sig av ett antal olika matematiska modeller. 

Syftet med att använda olika matematiska modeller är att eleverna ska kunna se 

begreppen ur olika infallsvinklar och lära sig mer matematik som längre fram kan 

användas i andra ämnen. Med stöd av diagnoser kan pedagogen se vad eleverna har 

för kunskaper i matematik och i vilken grad eleverna har tillgodogjort sig olika 

begrepp (a.a.). 

Skolverket (2009a) menar att det finns tre huvudfaktorer som bör vara uppfyllda 

för att diagnosen ska ha en god validitet. Det första är att diagnosinstrumentet har en 

täckning för de uppsatta målen samtidigt som det ska täcka förkunskaperna. Det 

andra är att diagnosinstrumentet innehåller sådana uppgifter att det täcker ett 

kunskapsområde i sänder. Annars kan det vara svårt att avgöra vad eleverna har svårt 

för eller om de har kunskapsluckor. Den tredje huvudfaktorn är att uppgifterna måste 

vara formade så att pedagogen med säkerhet kan avläsa om en elev har svårigheter 

inom ett område i matematik. Är frågorna inte utformade så, kan inte pedagogen 

åtgärda och hjälpa eleven på rätt sätt, vilket kan få stora konsekvenser inför den 

framtida matematikinlärningen. För att reliabiliteten i en diagnos ska vara stor bör 

också uppgifterna vara så pass enkla att pedagogerna bedömer dem likvärdigt. 

Löwing och Kilborn (2002) menar att det går att diagnostisera elevernas 

kunskaper vid olika tillfällen. När en pedagog får en ny klass kan denne göra en 

”översiktsdiagnos” för att se vart eleverna befinner sig. En ”fördiagnos” görs då ett 

nytt arbetsområde ska påbörjas. Under tiden som undervisningen pågår kan 

pedagogen låta eleverna lösa en ”underhandsdiagnos”, för att se så eleverna följer 

med i undervisningen rent kunskapsmässigt. När ett arbetsområde är avslutat kan det 

vara bra för pedagogen att göra en ”efterdiagnos” för att se så att undervisningen har 

givit eleverna de kunskaper som är önskvärda eller om undervisningen behöver 

kompletteras/förändras. Det som är viktigt när en diagnos görs är att pedagogen vet 

varför de ska göra den, att den är logiskt uppbyggd och att den mäter rätt saker.  

Syftet med att göra en diagnos med eleverna är att kartlägga deras kunskaper för 

att optimera elevernas inlärning och ska inte ses som någonting ”fult”. Trots det 

menar Löwing och Kilborn (2002) är en del pedagoger negativt inställda till att 

använda diagnostiska prov. Ett exempel som Löwing och Kilborn (2002) tar upp som 

en anledning till varför vissa pedagoger är negativa är att det finns många dåliga 

diagnoser som endast tar upp ett antal uppgifter inom ett undervisningsmoment som 

redan är avslutat. Vilket innebär att det är för ”sent” att rätta till eventuella 

kunskapsluckor, det blir mer ett konstaterande, nämligen att vissa elever har klarat 

uppgifterna bra och andra sämre. Ett bra diagnosmaterial som Skolverket har tagit 

fram är Diamant. Diamant är ett diagnosmaterial som består av 55 diagnoser avsedda 

främst för grundskolans tidigare år (Skolverket, 2009a).  En annan aspekt som enligt 

Löwing och Kilborn (2002) gör att vissa pedagoger är negativt inställda till att 
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använda diagnoser är att det tar mycket tid och arbete. Det är dock en vanesak då ett 

arbetssätt som inkluderar diagnoser till slut tillhör det dagliga arbetet. Det gör att 

pedagogen kan välja ut ett fåtal uppgifter för att se så att undervisningen ger det 

resultat som pedagogen förväntar sig (Löwing & Kilborn, 2002). 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med den här rapporten är att se om elever som har svårigheter inom ett 

specifikt matematiskt område i geometri får den undervisning de behöver för att nå 

upp till målen. 

 

Frågeställning: 

 Hur kan pedagogen identifiera kritiska aspekter i elevernas lärande i 
geometri? 

 Hur behandlar pedagogen innehållet i geometri för att hjälpa eleverna att 

övervinna kritiska aspekter i deras lärande? 

 Hur reflekteras pedagogens behandling av innehållet i elevernas lärande? 
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4 METOD 

I undersökningen användes befintliga uppgifter ur diagnosmaterialet Diamant 

(Skolverket, 2009b). I konstruktion av diagnosen som eleverna gjort under en 

matematiklektion användes uppgift 1-3 från diagnos MLä2, från uppgift 1 från 

diagnos GFo1 och uppgift 1 och 3 från diagnos GSy (se bilaga 1). Syftet med 

diagnosen var att se om det var något som eleverna inte kunde eller hade svårigheter 

med inom geometri. Därefter hade pedagogen i klassen en lektion inom området 

geometriska figurer (fyrhörningar). Lektionen filmades och analyserades ur ett 

variationsteoretiskt perspektiv. Efter lektionen fick samma elever göra en ny diagnos 

(se bilaga 2) som tog upp den här problematiken för att se om det blev någon skillnad 

i resultatet. 

Enligt Patel och Davidson (2003) är det här en deskriptiv undersökning då 

undersökningen beskriver hur pedagogen arbetar med ett visst område som också är 

avgränsat till just det.  

4.1 Undersökningsmetod 

Den kvantitativa undersökningen är i det här fallet diagnoserna som eleverna gjorde. 

Den kvalitativa undersökningen är lektionens genomförande som observerades och 

videofilmades (Patel & Davidson, 2003).  

Uppgifterna som användes i det diagnostiska provet valdes i samråd med den 

berörda pedagogen. Uppgifterna fokuserar på geometri eftersom klassen skulle börja 

arbeta inom det området. Pedagogen gav sitt samtycke till att utföra diagnosen samt 

att bli videofilmad.  

Enligt Vetenskapsrådet (2007) finns det fyra krav som ska uppfyllas enligt 

forskningsetiska principer. Det är informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Berörd klass och pedagog blev informerad 

om syftet med undersökningen, vilka krav som ställdes på dem samt att de när som 

helst fick avbryta sin medverkan. Då eleverna är mellan 10-11 år sändes ett mail (se 

bilaga 3) ut till samtliga elevers vårdnadshavare där syftet beskrevs samt att ett 

medgivande ifrån dem behövdes för att eleverna skulle få delta i den här studien. I 

Vetenskapsrådet (2007, s 9) står att ”i undersökningar med aktiv insats av deltagarna 

skall samtycke alltid inhämtas”. Samtliga vårdnadshavare godkände att deras barn 

fick medverka i undersökningen. I rapporten lämnas inte personlig information ut 

och det är inte möjligt att identifiera var undersökningen är gjord eller av vilka 

enskilda individer. Upplysningar om enskilda individers prestationer inte används i 

annat syfte än till forskning. 

Samtal med berörd pedagog genomfördes och tid och plats bestämdes gemensamt.  

Min uppgift under observationen av lektionen var att vara en känd men icke 

deltagande observatör. Vilket innebär att eleverna och pedagogen var medvetna om 

att jag fanns i klassrummet och videofilmade men jag deltog inte i lektionen, utan 

stod ”utanför” skeendet (Patel & Davidson, 2003). Anledningen till varför lektionen 

videofilmades var att kunna ha möjlighet att gå tillbaka och se olika sekvenser flera 

gånger då det är svårt att ta in en hel lektion med alla dess intryck samt att komma 

ihåg dem. Det är också ett lättare och mer tillförlitligt sätt än att noggrant anteckna 

observationen. Att observera är en bra metod att använda sig av när ett handlingssätt 

eller händelseförlopp ska analyseras och tolkas (a.a.). Det är något som händer 

naturligt och är inte beroende av specifika frågor som t.ex. i en enkät. Att 

videodokumentera lektioner används vid learning study (Holmqvist, 2006). 
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4.2 Undersökningsgrupp 

Den klass med elever som deltog i undersökningarna var från år fyra i en skola i 

sydöstra Sverige. I klassen fanns det 19 elever samt den pedagog som givit mig 

tillstånd att filma och analysera en lektion. Anledningen till valet av klass var att jag 

under min lärarutbildning har arbetat i klassen och känner både eleverna samt 

pedagogen. Det underlättar då att få medgivande dels från vårdnadshavare till 

eleverna samt av den pedagog som medverkade, att låta sig videofilmas och 

analyserad då det kan vara känsligt. Att det var en år fyra var också ett medvetet val 

då jag kunde se vad eleverna borde kunna med tanke på målen för år tre samt vilka 

mål de ska ha uppnått när de slutar år fem. 

Alla elever i klassen deltog i diagnos nummer ett och i resultatet finns alla elevers 

svar representerade, trots att en elev valde att inte göra diagnosen. Den elevens 

resultat presenteras under fliken ”frågan ej besvarad”. Under lektionen närvarade 17 

elever då två av eleverna var sjuka. Antal elever som gjorde diagnos nummer två var 

16 stycken då tre elever var frånvarande på grund av sjukdom. Anledningen till att de 

frånvarande eleverna inte fick göra diagnos nummer två vid ett senare tillfälle 

berodde på tidsbrist, vilket även gäller för lektionen. 

4.3 Databearbetning 

Underlaget för empirin är i det här fallet diagnoserna som eleverna fick göra och den 

videofilmade lektionen. Diagnoserna har jag rättat och delat upp elevernas svar i 

följande kategorier: rätt, enstaka fel, fel och frågan ej besvarad. Videon har jag också 

analyserat och lektionen har beskrivits noggrant. Vissa konversationer har blivit 

citerade för att visa på hur vissa kritiska aspekter har uppdagats i klassen. Analysen 

av lektionens genomförande gav möjlighet att identifiera vilka dimensioner av 

variation som skapas i undervisningen och vilka kritiska aspekter som syns i 

elevernas lärande. 

 

4.4 Giltighet och trovärdighet 

Den kvantitativa undersökningen (diagnoserna) är rättade, där svaren är indelade i 

kategorierna rätt, fel, enstaka fel och frågan ej besvarad. Det för att validiteten av 

mätningen ska få ett så tydligt och trovärdigt resultat som möjligt. Den kvalitativa 

undersökningen (observation av lektionen) är videoinspelad för att öka validiteten då 

det är möjligt att gå tillbaka och se olika sekvenser flera gånger då det är svårt att 

enbart genom observation komma ihåg all information och alla konversationer. Patel 

och Davidson (2003) menar dock att i en kvalitativ studie påverkar den som skriver 

ner observationen medvetet underlaget. Talspråk och skriftspråk är inte alltid samma 

sak och det kan lätt bli så att den som skriver ner en dialog ändrar talspråket till 

skriftspråk. Mimik och gester är också något som försvinner då det skrivs ner. I 

analysen är en del av talspråket omgjort till skriftspråk men de dialoger som skrivits 

ner i resultatet är identiska med hur de talade under lektionen. 

En felkälla i undersökningen är att en av pedagogens romber inte är tillräckligt 

tydlig ritad. Det kan vara en orsak till att de flesta av eleverna fick enstaka fel på 

romber i diagnos två. Då de kallade en av fyrhörningarna, figur nr 5 i uppgift 1 från 

GFo1 (se bilaga 2), för romb vilket den inte är. 

En annan felkälla i undersökningen konstaterades när jag rättade uppgift åtta i 

diagnos 2 (se bilaga 2) där eleverna själva skulle rita tre fyrhörningar. En del av 

eleverna gjorde tre stycken likadana fyrhörningar. Det som jag egentligen var ute 
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efter var att se om de kunde rita tre olika fyrhörningar och borde därför ha varit 

tydligare i frågeformuleringen och skrivit ”rita tre stycken olika fyrhörningar”. 

Den här undersökningen gjordes endast i en klass eftersom det var svårt att få en 

lärare till att vilja medverka i undersökningen och bli videofilmad och analyserad. 

Tidsbrist var även en annan faktor som gjorde att det endast blev en klass som 

medverkade. Två av eleverna var borta under lektionen vilket kan ha påverkat deras 

resultat av diagnos nummer två. Tidsbrist var orsaken till att de tre eleverna som var 

frånvarande under diagnos två inte fick göra den vid ett senare tillfälle. 

Resultatet av undersökningen visas i nästa avsnitt. 
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5 RESULTAT 

I resultatet presenteras de två diagnoserna som gjorts i år fyra vilka är indelade i fyra 

kategorier, om de svarat rätt, om de haft något enstaka fel, om de svarat fel eller om 

de inte svarat på uppgiften. Resultatet innehåller också en analys av den lektion som 

pedagogen höll i om geometriska figurer. 

5.1 Diagnos 1 

Eleverna fick göra en diagnos (se bilaga 1) med 10 uppgifter. I uppgift 1-3 (MLä2) 

ska eleverna visa att de kan mäta och beräkna omkretsen av olika figurer. I uppgift 1 

från GFo1 ska eleverna försöka känna igen de olika figurerna rektanglar, trianglar, 

kvadrater, romber och fyrhörningar. De sista två uppgifterna (GSy) handlar om 

symmetri och ska visa om eleverna vet vad som menas med att en figur är 

symmetrisk.  Eleverna hade ingen tidspress när de gjorde diagnoserna utan de fick 

arbeta så länge de behövde med uppgifterna. Alla elever var dock klara efter 20 

minuter. Analysens resultat presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Resultat - diagnos 1 

 

Fråga Rätt Enstaka fel Fel Frågan ej 

besvarad 

Omkrets 1 12 0 5 2 

Omkrets 2 12 0 5 2 

Omkrets 3 16 0 0 3 

Rektangel 0 14 1 4 

Triangel 11 7 0 1 

Kvadrat 4 8 4 3 

Romb 0 7 8 4 

4 hörningar 1 14 1 3 

Symmetri 1 9 7 1 2 

Symmetri 2 12 3 1 3 

 

Med enstaka fel menas här att eleverna inte har angett alla svar. Exempelvis när de 

skulle visa hur många av figurerna som är av en viss sort (exempelvis rektanglar), 

har eleverna inte angett alla figurer utan endast hade med några eller en av figurerna. 

Det som många hade svårt för var att se att en kvadrat också kan vara en rektangel. 

Eleverna hade också svårt att förstå att alla figurer som har fyra hörn är fyrhörningar. 

Med kategori fel menas att eleverna har tagit en eller flera andra figurer och kallat 

dem för en annan figur. I kategori ”frågan ej besvarad” ingår eleverna som inte 

kunnat uppgiften. Pedagogen i klassen uppmanade eleverna att hoppa över en fråga 

om de inte kunde svaret. Trots det går det inte att avgöra varför eleverna inte 

besvarade olika frågor och därför presenteras den kategorin i en egen kolumn. 

I tabellen går att utläsa att eleverna har bra kännedom i hur de ska mäta och räkna 

ut omkretsen av olika figurer. Men de har sämre kunskaper om vilka av figurerna 

som är rektanglar. Däremot har de en bra insikt i vilka av figurerna som är tringlar 

men inte lika bra kännedom om vilka som är kvadrater. Det var ingen elev som visste 

vilka av figurerna som var romber. Eleverna hade också svårt att förstå att alla utom 

trianglarna är fyrhörningar. Vad gäller symmetri hade de bra kunskaper och de flesta 

av eleverna hade alla rätt på de uppgifterna. 
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5.2 Analys av lektion 

Matematik lektionen hölls en måndag morgon, första lektionen. Pedagogen hade en 

genomgång på 20 minuter om likheter och skillnader mellan kvadrater, rektanglar, 

romber och fyrhörningar. Det för att resultatet av diagnos 1 visade på 

kunskapsbrister hos eleverna av just de figurerna. Därefter fick eleverna parvis arbeta 

laborativt med de olika geometriska figurerna. 

Pedagogen började med att fråga klassen om de kom ihåg vad geometri var för 

något. Några elever i klassen kom ihåg det. Därefter presenterar hon några 

geometriska figurer. Pedagogen uppmanar klassen att först bara titta på figurerna 

som hon sätter upp på tavlan utan att säga något. Därefter sätter hon upp sex olika 

figurer på tavlan som dessutom har olika färger. Hon sätter upp en kvadrat, en 

rektangel, två romber och två fyrhörningar. 

 

 
Bild 1: De figurer som pedagogen satte upp på tavlan. 

 

Hon ber eleverna att fundera över om det är någonting som de här figurerna har 

gemensamt. Någon egenskap som gör att de är likadana. En elev säger att de har lika 

många kanter och får gå fram till tavlan för att visa. Eleven pekar på ett hörn och 

pedagogen frågar klassen om det finns något annat namn i stället för kant. En annan 

elev svarar att det heter hörn. 

Genom diagnos 1 kunde det utläsas att eleverna hade svårt att veta vilka figurer 

som var vilka gällande fyrhörningar. Genom att pedagogen ställde frågor till klassen 

kunde hon få fram ytterligare kritiska aspekter. Eleverna visste inte vad hörn och sida 

var vilket är en grundläggande förutsättning för att eleverna ska kunna lära sig att se 

skillnaderna mellan exempelvis en rektangel och en kvadrat. Den informationen fick 

pedagogen genom den här dialogen: 

 
Pedagog: Fundera lite nu, kan ni hitta någonting med de här figurerna som 

möjligtvis gör att de hör samman, någonting som är likadant med varenda en av 

dem? Berätta för kompisen som sitter bredvid. 

P: Y vad sa K? 

Elev Y: Att de har kanter. 

P: Ja, K kan du visa en kant? Kom fram så att de andra också ser. 

Elev K: Går fram till tavlan och pekar på ett hörn, där. 

P: Okej, Är det en kant (pekar på hörnet)? Är det någon som kan ett annat namn? 

Elev M: Ett hörn. 

 

Pedagogen förklarar vad en kant är genom att plocka fram en låda (vars bas är en 

rektangel). Hon ber eleven att visa var kanten är. När eleven har pekat ut kanten visar 

hon lådan i en annan vinkel och visar var hörnen är.  Därefter visar pedagogen vad 
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en kant är och vad som är skillnaden mellan kant och hörn. För att göra det mer 

konkret för eleverna använder hon sig av lådan och därmed skapar hon en variation.  

 

 
Bild 2: Lådan som pedagogen visade. 

 

Pedagogen återgick sedan till frågan om figurerna har någonting gemensamt förutom 

att alla har fyra hörn. Samma elev som kallade hörnen för kanter säger att alla har 

fyra kanter. En annan elev säger att alla är fyrkanter. Pedagogen frågar då om alla är 

fyrkanter och några elever säger nej och några ja. Vid det tillfället frågar pedagogen 

en elev som svarat nej vilken som inte är en fyrkant. Eleven svarar att en av 

fyrhörningarna (en parallelltrapets) inte är en fyrkant. Pedagogen frågar varför 

figuren inte är en fyrhörning. Eleven blir lite osäker men säger sedan att den ser 

annorlunda ut. Eleven menar att sidorna inte är lika stora.  

Efter det säger pedagogen att de hittat flera likheter och undrar nu om de kan hitta 

någonting som skiljer dem åt och ber dem berätta för sin kompis som sitter bredvid 

vad de kommit fram till. Pedagogen frågar sedan ett par vad de hittade för skillnader, 

på vilket sätt de inte är lika varandra. Eleverna svarade att en rektangel är bredare än 

en kvadrat. Varpå pedagogen undrade hur de tänkte då och bad eleven berätta vilken 

figur som är en kvadrat. Eleven pekade ut kvadraten och pedagogen skrev kvadrat 

under rätt figur och gjorde likadant med rektangeln. Eleven sa att sidan på rektangeln 

är längre än på kvadraten. Pedagogen visade då kvadratens ena sida och rektangelns 

kortare sida och frågade om rektangelns sida var längre. Det blev en viss förvirring 

hos eleven men kom sedan fram till att den längre sidan var längre än kvadratens. 

Pedagogen frågade sedan vad sidan kallades då de pratat om kant och hörn innan. En 

elev sa då bredd och längd. Men eleven sa att den kortare var längd och den längre 

bredd vilket gjorde att pedagogen frågade klassen om det var så. En annan elev sa att 

den kortare sidan är bredden och den längre sidan är längden. Ytterligare en elev 

blev konfundersam och fick inte ihop det där med kanter. Utifrån de här 

diskussionerna säger pedagogen att kanter brukar kallas för någonting annat och 

undrade om de visste det. En elev svarade att det kallas för sida. Pedagogen undrade 

om eleverna kände till det uttrycket och visade att det i en rektangel finns en kortare 

och en längre sida. Hon återgick nu till att fråga den eleven som sa att rektangelns 

sida var längre än kvadratens och frågade om det var så han menade, att rektangeln 

har en kortare sida och en längre, vilket det var. Därefter frågade hon hur kvadratens 

sidor är och eleven svarade att det var samma (alltså lika långa sidor).  

Då pedagogen har visat vad en kant är upptäcker hon nästa kritiska aspekt då 

eleverna tror att sidorna på figurerna är kanter. 

 
P: Är det någon som sa något annat än att det var fyra hörn? Kom ni på något 

annat som gör att de hör samman, att de är likadana? 

Elev K: De har ju fyra kanter. 
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P: De har de K, kan man kalla en sån (pekar på sidan) för ett annat namn? 

Elev C: Sida. 

P: Ja. 

 

Därefter frågade pedagogen om det finns något annat som skiljer figurerna åt. En 

elev sa att en av figurerna (en romb) var sned. Pedagogen undrade då vad som gör att 

den blir sned. Pedagogen vinklade rektangeln och sa att hon kan vrida den också så 

blir den också sned.  

 

 
Bild 3: Pedagogen vinklar rektangeln. 

 

Eleverna säger att den inte blev likadan. Hon frågade vad det är som gör att den blir 

sned. Det blev tyst en stund i klassen och sedan var det en elev som sa att sidorna 

lutar. Pedagogen sa då att eleven som pratade om hörn sa någonting som de kan ha 

nytta av. Hon bad dem sedan att tänka på ordet hörn och studera romben och 

rektangeln. Det var ingen elev som kunde lista ut det. Pedagogen pekade på hörnen i 

romben och på rektangeln och frågade hur många av hörnen som var likadana på 

rektangeln. Eleverna svarade alla. Därefter frågade hon hur många av hörnen som är 

likadana på romben och de svarade två. Hon frågade om båda var fyrhörningar och 

eleverna svarade ja. Därefter frågade hon om någon elev visste vad den figuren hade 

för ett annat namn. Hon fick hjälpa dem med första bokstaven och sedan var det en 

elev som sa romb. Det är alltså en fyrhörning men hörnen är inte lika stora påstod 

pedagogen och eleverna höll med och hon skrev romb under figuren. 

Därefter frågade hon vad de andra var för figurer och pekade på en kvadrat som 

var vinklad. En elev sa diamant på den figuren och därefter kvadrat. Ja, det är en 

kvadrat svarade pedagogen men jag försökte lura er lite genom att ”ställa” den upp. 

Därefter skrev eleverna rätt namn under varje figur. Under parallelltrapetsen skrevs 

endast fyrhörning ut. Pedagogen frågade sedan på varje figur om det var en 

fyrhörning vilket alla elever höll med om. Därefter frågade hon om det var någon 

mer av figurerna som är en rektangel. En elev svarade då att parallelltrapetsen är en 

rektangel. Hon frågade då hur det går att se vilken som är en rektangel och berättade 

att i en rektangel är hörnen något som kallas för räta och pekade och visade 

skillnaden i romben där två hörn är spetsiga. En elev sa sedan att en kvadrat också är 

en rektangel då hörnen är räta.  

Efter genomgången sa pedagogen att de skulle få arbeta med namnen på figurerna 

genom att arbeta laborativt två och två. Hon plockade fram ett antal figurer (cirklar, 

rektanglar och kvadrater) som de skulle få arbeta med genom att en elev ”byggde” ett 

mönster och berättade för kompisen vad den använde för figurer. De fick högst 

använda fem stycken. Exempelvis jag lägger en stor kvadrat i mitten, ovanför 

kvadraten sätter jag en cirkel, till vänster sätter jag en liten kvadrat och ovanför 

cirkeln sätter jag en liten rektangel. För att inte kompisen skulle se utan lyssna och ta 
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rätt figur var det en pärm emellan dem så att de inte kunde se varandras mönster. När 

de var färdiga skulle de ta bort pärmen för att se om mönstren var likadana. 

Sättet på vilket pedagogen presenterar området fyrhörningar (vad är en kvadrat) 

visar att hon skapar variationer i sin undervisning då hon visar på skillnader mellan 

figurerna genom att sätta upp dem på tavlan. Det här innebär att hon skapade 

variation genom kontrast. Hon visar härmed vilken som är en kvadrat och vilka som 

inte är det. Att hon har figurerna i olika färger gör det ännu tydligare för eleverna att 

se skillnaderna. Eftersom hon har flera figurer av samma sort (exempelvis kvadrat) 

gör hon också så att figurerna generaliseras.  Hon gjorde det genom att visa att en 

kvadrat alltid är en kvadrat, oavsett om den är uppställd som en diamant eller visas 

mitt framifrån. Ett annat bra exempel på generalisering är att hon belyser att alla 

figurerna är fyrhörningar då alla har fyra hörn oavsett om det är en kvadrat, rektangel 

eller romb.  

5.3 Diagnos 2 

Eleverna fick göra diagnos nummer 2 (se bilaga 2) med 14 uppgifter. Den sista 

uppgiften var identisk med fråga 1 från GFo1, från diagnos 1. De andra frågorna har 

jag själv konstruerat. Utifrån den lektionen som pedagogen höll i framkom det att två 

kritiska aspekter för eleverna var att veta vad som var hörn och sida. Tanken var 

därför att kontrollera om eleverna vet (efter lektionens genomförande) vad hörn och 

sida innebär med hjälp av uppgifterna 1-4. Uppgift fem och sex hör ihop på så sätt att 

de skulle rita en egen kvadrat och sedan räkna ut omkretsen på den. Anledningen till 

de uppgifterna på det diagnostiska provet var att jag ville se om eleverna vet vilken 

figur som är kvadrat och om de fortfarande kom ihåg vad en omkrets är för något 

efter lektionens genomförandet. Med hjälp av uppgift sju ville jag veta om eleverna 

kan berätta med egna ord vad det är för skillnad mellan en kvadrat och en rektangel. 

I uppgift åtta ska eleverna själva konstruera tre fyrhörningar. Den sista uppgiften är 

som sagt densamma som i diagnos ett. Syftet med uppgiften var att se om eleverna 

tillgodogjort sig lektionen så att de kan se skillnader mellan olika fyrhörningar. Inte 

heller nu hade eleverna någon tidspress, men alla var färdiga efter 30 minuter. 

Analysens resultat presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2. Resultat - diagnos 2 

 

Fråga Rätt Enstaka fel Fel Frågan ej 

besvarad 

1 14 0 2 0 

2 15 0 1 0 

3 14 0 2 0 

4 12 0 4 0 

5 15 0 1 0 

6 10 0 6 0 

7 14 0 0 2 

8 15 0 1 0 

Rektangel 1 12 1 2 

Triangel 14 1 0 1 

Kvadrat 13 1 0 2 

Romb 0 13 2 1 

4 hörningar 5 10 0 1 
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I diagnos två är också enstaka fel då eleverna har svarat rätt på en eller flera av 

figurerna men missat med någon eller några. Det som eleverna fortfarande har svårt 

för att förstå är att en kvadrat kan vara en rektangel. Många av eleverna tror också att 

en parallelltrapets är en romb vilket har resulterat i att de flesta av eleverna har 

enstaka fel på den uppgiften.  

De flesta av eleverna har förstått vad hörn och sida är och hur många sådana som 

en rektangel har. Dock är det fortfarande några som har fel på det. Att rita en egen 

kvadrat har alla elever utom en klarat av. Däremot är det sex elever som inte har 

klarat av att räkna ut omkretsen på sin egen kvadrat. Det är fler som har fel på den 

uppgiften i diagnos 2 än liknande uppgifter från diagnos 1. Alla elever utom två (som 

ej har besvarat frågan) har klarat av att med ord beskriva skillnaderna mellan en 

kvadrat och en rektangel. Alla elever utom en har klarat av att rita tre stycken 

fyrhörningar. Det är fortfarande många som har svårigheter att hitta alla figurer som 

är rektanglar. Många missar att en kvadrat också kan vara en rektangel och det är 

därför som de flesta får enstaka fel på den uppgiften. Nu är det även ett bättre resultat 

på vilka av figurerna som är trianglar och kvadraterna. Däremot är det fortfarande 

ingen av eleverna som har lyckats plocka ut alla romberna. Men det är ett betydligt 

bättre resultat i diagnos 2 då de flesta av eleverna endast har enstaka fel på den 

uppgiften, mot diagnos ett. Det är också fler elever som har svarat rätt på vilka av 

figurerna som är fyrhörningar och det är bara en elev som inte har besvarat den 

frågan. 
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6 DISKUSSION 

I det här avsnittet kopplas bakgrunden till rapporten och resultatet av diagnoserna 

diskuteras och om variationer i kritiska aspekter som skapas har betydelse för 

elevernas lärande i geometri.  

Den geometriska historiens utveckling har gått relativt långsamt då några av 

tidernas största matematiker har verkat från -600 och fram till 1800-talet (Johansson, 

2004; Thompson, 1991). Ser vi tillbaka på utvecklingen måste pedagogen förstå att 

det tar tid för eleverna att förstå geometrin och dess grundläggande begrepp och 

figurer. Det som tog de största matematikerna 2400 år att komma på och utveckla, 

ska elever idag lära sig från förskolan och fram till gymnasiet.  

6.1 Variation i kritiska aspekter 

Att identifiera kritiska aspekter i elevernas lärande innebär att analysera vilken/vilka 

aspekter som eleverna inte kunde urskilja inom ett specifikt innehåll. För att urskilja 

de kritiska aspekterna behöver eleverna uppleva variation i undervisningen (Marton 

& Tsui, 2003; Olteanu & Holmqvist, 2009). Under den lektion som 

videodokumenterades framkom två kritiska aspekter för eleverna när de skulle lära 

sig vad kvadrat, rektangel, romb och fyrhörningar är och vad det är för skillnad 

mellan dem. Det ena var att eleverna inte visste vad hörn var och det andra var att de 

inte visste vad sida var. De här två kritiska aspekterna fick pedagogen vetskap om 

genom dialog i klassrummet. Att veta vad hörn och sida är, är grundläggande 

förutsättningar för att eleverna ska kunna se skillnad på dem och lära sig hur var och 

en av dem ser ut (Marton & Tsui, 2003). För att det ska bli enklare för eleverna att 

urskilja de kritiska aspekterna skapar pedagogen variation i sin undervisning. Hon 

presenterar olika figurer genom att sätta upp dem på tavlan i olika färger. Det innebär 

att hon skapar en variation genom kontrast. Att figurerna dessutom har olika färger 

gör att eleverna ser den skapade variationen (kontrast) ännu bättre. Pedagogen 

använde sig även av flera kvadrater vilket gör att det skapas en variation som Marton 

och Tsui (2003) kallar för generalisation. På så sätt har eleverna möjlighet att 

uppleva att en kvadrat alltid är en kvadrat oavsett om den är avbildad rakt framifrån 

eller uppställd som en diamant. En annan variation som skapades genom 

generalisering är att pedagogen visar att alla figurerna är fyrhörningar eftersom en 

gemensam nämnare för dem alla är att de har fyra hörn och fyra sidor. 

I resultatet som presenterades i tabell två kan vi se att de flesta av eleverna har 

tillgodogjort sig undervisningen och de kunde övervinna de två kritiska aspekter som 

pedagogen belyste. Från tabell två kan vi konstatera att 14 av 16 elever vet hur 

många hörn en rektangel har, 15 av 16 elever kunde placera ut hörnen rätt, 14 av 16 

elever vet hur många sidor en rektangel har och av de eleverna kunde 12 sätta ut 

sidorna rätt på bilden av rektangeln. Att rita en egen kvadrat klarade 15 av 16 elever 

av att göra men att sedan räkna ut omkretsen var lite svårare då endast 10 av 16 

klarade den uppgiften. En orsak till det kan vara att pedagogen inte har fokuserat på 

begreppet omkrets vid den observerade lektionen. När eleverna skulle beskriva med 

ord vad det är för skillnad mellan en kvadrat och en rektangel klarade 14 elever det 

vilket ytterligare förstärker att lektionen som pedagogen höll i har givit resultat. Det 

var dessutom endast en av eleverna som inte klarade av att rita tre egna fyrhörningar. 

 Däremot är det ingen markant förändring i resultaten från diagnos GFo 1 

(Skolverket, 2009b) som är identiska i båda diagnoserna. Den största förbättringen 

hos eleverna är att fler elever vet vad en kvadrat är. Däremot är det endast en elev 

som har lyckats få alla rätt på rektanglarna. Det är dessutom fortfarande ingen elev 
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som har lyckats få alla rätt på romberna och det är endast fem elever som har förstått 

att alla figurerna utom trianglarna är fyrhörningar. Frågan blir då varför inte 

resultatet är bättre eftersom de kritiska aspekterna hörn och sida uppenbarligen är 

någonting som de har förstått. Det kan ha att göra med att eleverna inte har läst 

uppgiften tillräckligt noggrant där det frågas efter ”vilka” figurer, alltså i plural. Det 

kan vara så att de inte har förstått ordet ”vilka” utan endast har angivit ett alternativ 

där det skulle ha varit flera. Det visar då att ordet ”vilka” är en kritisk aspekt då det 

blir svårt att lösa uppgiften om inte ordförrådet räcker till. En annan trolig anledning 

kan vara att en lektion inom det aktuella området är för lite. Att det skulle behövas 

ytterligare lektioner för att deras kunskaper ska befästas.  

Jag håller med Marton och Tsui (2003) och Olteanu och Holmqvist (2009) att om 

pedagoger arbetar med att skapa olika dimensioner av variation i innehållets kritiska 

aspekter som ett kontinuerligt inslag i undervisningen gynnar det eleverna i deras 

lärande. Dessutom ökar det elevernas förståelse för det abstrakta inom ett specifikt 

område. Jag tror också att resultatet hade blivit bättre om pedagogen som blev 

videofilmad var mer insatt i arbetet med att skapa olika variationsmönster i sin 

undervisning. 

6.2 Styrdokumenten 

Gemensamt inom matematik och geometri för läroplanen 1919, Lgr 69, Lgr 80 och 

Lpo 94 är att de anser att de ska förmedla sådana kunskaper som behövs i det dagliga 

livet. Andra likheter mellan de olika styrkdokumenten är att de ska känna till 

grundläggande begrepp och enkla samband inom geometri (Katz, 1950; 

Skolöverstyrelsen, 1969; Skolöverstyrelsen, 1980; Utbildningsdepartementet, 2006). 

Några större skillnader på vad eleverna ska kunna efter år sex är det inte. Däremot är 

målen för geometri i de olika läroplanerna formulerade på olika sätt och olika tydligt.  

I läroplanen för 1919 är det inskrivet i vilken ålder de ska börja arbeta med geometri 

och vilka moment som ska ingå i de olika årskurserna (Katz, 1950). Att eleverna i 

lågstadiet endast ska ha geometri som något förberedande moment inför 

mellanstadiet står i Lgr 69 (Skolöverstyrelsen, 1969). I Lgr 80 är det också tydligt 

inskrivet vad eleverna ska kunna i de olika stadierna (låg- och mellanstadiet). Det 

står också att geometri bör integreras med andra ämnen som slöjd och bild samt att 

yngre elever bör arbeta med hjälp av laborativa övningar då geometri annars kan bli 

för abstrakt (Skolöverstyrelsen, 1980). Kursplanen för geometri idag är däremot 

mycket mer vagt formulerad. Exempelvis står det att eleverna i år tre ska ”kunna 

beskriva, jämföra och namnge vanliga två- och tredimensionella geometriska objekt” 

(Skolverket, 2010). Vilka två- och tredimensionella figurer är ”vanliga”?  Det är 

alltså upp till varje pedagog att avgöra vilka det är. Målen för år fem är också vagt 

formulerade. Exempelvis ska eleverna ”ha en grundläggande rumsuppfattning och 

kunna känna igen och beskriva några viktiga egenskaper hos geometriska figurer och 

mönster” (Skolverket, 2010). Även här är det upp till varje enskild pedagog att 

avgöra vad som menas med det. Det som lätt händer med alla de här individuella 

tolkningarna är att pedagogen utgår ifrån ett läromedel och endast tar upp de 

övningar som finns där. 

Själv blev jag förvånad över att elever som går i år fyra inte kan känna igen en 

kvadrat och en rektangel. Under det här arbetets gång kom min son som är fyra år 

hem från förskolan en dag och pekade på olika föremål och sa att det är en cirkel, det 

är en kvadrat och det är en rektangel. Jag blev tämligen förvånad över hans förmåga 

att dels kunna skilja ut figurerna och samtidigt kunna de begreppen. Förmodligen 

hade de på förskolan den dagen arbetat med de figurerna och lärt barnen de 
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begreppen. Är det då ett sätt att tolka att de är de ”vanliga” figurerna? Det ska bli 

spännande att se hur den nya läroplanen kommer att vara utformad och om målen 

kommer att vara tydligare än de är nu, med tanke på att det har framkommit att 

elever idag har en sämre kunskapsmässig utveckling i matematik. Det i sin tur 

avspeglar sig negativt på sikt både på individnivå och i samhället (Olteanu, 2007). 

Däremot kan en alltför hårt åtstramad kursplan leda till att pedagogerna känner sig 

alltför styrda av uppnående mål att de inte hinner eller orkar arbeta efter varje elevs 

unika behov. Min egen slutsats är alltså att det bör finnas en balansgång mellan 

exempelvis Lgr 80 och Lpo94, där Lgr 80 är väldigt detaljerad vad gäller uppnående 

mål och Lpo94 lämnar lite väl mycket utrymme för egna tolkningar. 

 

6.3 Diagnosers betydelse 

Enligt skolverket (2009a) ska eleverna med stöd av diagnoser lära sig matematikens 

teoretiska konstruktion då pedagogen genom dem ska kunna se vilka förkunskaper 

samt i vilken utsträckning de har tillgodogjort sig kunskaper inom ett aktuellt 

arbetsområde. För att diagnosen ska ha en god validitet bör tre faktorer vara 

uppfyllda, nämligen att diagnosinstrumentet har täckning för uppsatta mål och 

elevernas förkunskaper, att uppgifterna täcker ett kunskapsområde i taget och att 

frågorna är utformade så att pedagogen med säkerhet kan avläsa om en elev har 

svårigheter inom ett visst område (a.a.) för att därefter kunna identifiera kritiska 

aspekter i elevens lärande. De här villkoren är uppfyllda i den här undersökningen 

eftersom uppgifterna är valda efter styrdokumentens uppsatta mål, det täcker ett 

kunskapsområde i taget (geometri) samt att de är utformade så att pedagogen kan 

avläsa om en elev har svårigheter inom ett visst område. Diagnos nummer ett täcker 

visserligen in fler områden då den behandlar omkrets, figurer samt symmetri. Men 

det var för att ta reda på vilket av de områdena som eleverna hade svårast för. I 

diagnos nummer två behandlas enbart fyrhörningarna och dess egenskaper. 

Enligt Löwing och Kilborn (2002) kan diagnoser göras vid olika tillfällen 

beroende på vad pedagogen vill få reda på. Eleverna kan få göra en ”överdiagnos”, 

en ”fördiagnos”, en ”underhandsdiagnos” eller en ”efterdiagnos”. Det som är viktigt 

och centralt för alla de diagnoserna är att pedagogen vet varför eleverna ska göra 

dem, att de är uppbyggda på ett logiskt sätt och att de mäter rätt saker (a.a.). 

I den här undersökningen har en fördiagnos gjorts så att pedagogen vetat vad 

eleverna kunde och vad de inte kunde inför den planerade lektionen. Det för att det 

inte finns någon anledning till att hålla en lektion inom ett område som de flesta av 

eleverna redan behärskar. Efterdiagnosen gjordes för att se i vilken utsträckning 

eleverna tillgodogjort sig pedagogens undervisning och om/på vilket sätt som hennes 

variation av de kritiska aspekterna befästs. Utefter det kan hon sedan se om 

undervisningen behöver kompletteras. 

Att arbeta kontinuerligt med diagnoser är ett sätt att optimera elevernas inlärning 

då deras kunskaper hela tiden kartläggs (Löwing & Kilborn, 2002). På det här sättet 

är det lättare för en pedagog att i ett tidigt skede fånga upp elever som har svårigheter 

och behöver mer hjälp inom vissa områden. Trots det är det enligt a.a. pedagoger 

som förhåller sig negativt till att diagnostisera elever. Två anledningar till det är att 

det tar mycket tid och arbete och att det finns många dåliga diagnoser som inte mäter 

rätt saker. Jag anser dock att ett arbete med diagnoser underlättar både för elever och 

för pedagoger eftersom pedagogen hela tiden vet hur eleverna ligger till jämfört med 

målen. Diagnoserna går på ett enkelt och smidigt sätt att integrera i den vanliga 

undervisningen. Det behöver som Löwing och Kilborn (2002) menar inte innebära 
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mycket mer arbete då det räcker med endast ett par uppgifter för att kontrollera så att 

eleverna följer med i undervisningen. När vi pedagoger dessutom ska skriva 

skriftliga omdömen om varje elev är det ytterligare en hjälp att veta hur eleverna 

ligger till rent kunskapsmässigt. 

Ta gärna del av diagnosmaterialet Diamant (Skolverket, 2009b) som är ett stort 

material framtaget av Skolverket. Diagnosmaterialet har använts i det här arbetet till 

viss del men inte beskrivits närmare då det inte var huvudsyftet med rapporten. 

6.4 Metoddiskussion 

För att utveckla elevers kunskaper används learning study inom lärarfortbildningen 

(Holmquist, 2006). I den här undersökningen tillämpas dock inte learning study då 

det är ett alltför omfattande arbete då en learning study innehåller elva steg (a.a.). 

Däremot har jag använt mig av den första delen i learning study. Först kartlades vilka 

delar i geometri som eleverna hade svårigheter med för att på så sätt se vilket som är 

det specifika innehållet som skulle vara utgångspunkten inför genomförandet av 

lektionen. Pedagogen fann under lektionens gång flera kritiska aspekter hos eleverna, 

som vad hörn och sida är. Därefter fick eleverna göra en ny diagnos för att se om 

deras resultat blivit bättre, sämre eller var oförändrat. I en learning study skulle nu en 

analys av klassens resultat ha gjorts och utefter det skulle en ny lektion med en ny 

klass ha planerats och genomförts på samma sätt och därefter ytterligare en lektion. 

Efter lektionerna görs ett eftertest och till sist en sammanfattning och en 

dokumentation. Det för att eleverna ska tillgodogöra sig undervisningen på ett så bra 

sätt som möjligt (Holmquist, 2006). 

Den här undersökningen är enligt mig lite för liten för att kunna ge ett trovärdigt 

resultat. Hade mer tid funnits hade jag gärna fullföljt en learning study, dels för att 

själv få mer kunskap och insikt i hur eleverna på bästa sätt lär sig att övervinna de 

kritiska aspekterna för deras lärande i geometri, men också för elevernas skull då det 

här arbetssättet öppnar upp pedagogens undervisning med utgångspunkt i 

dimensioner av variation, och därmed elevernas lärande (Olteanu, 2007). Fördelar i 

metodvalet anser jag är diagnoserna då de på ett bra sätt mäter elevernas 

förkunskaper genom en fördiagnos och mäter elevernas kunskaper efter lektionen 

genom en efterdiagnos. Valet att videofilma lektionen var också ett bra val då jag 

kunde gå tillbaka och se sekvenser många gånger samt få de dialoger som 

presenteras i resultatet ordagranna. 

Några nackdelar med metodvalet var att det var en lite för liten grupp som 

medverkade. Resultatet hade blivit mer tillförlitligt om exempelvis pedagogen fick 

hålla lektioner i två eller tre klasser i stället för en. En annan nackdel är att jag inte 

kan veta hur eleverna tänker och resonerar när de gör uppgifterna i diagnosen. För att 

få reda på det hade exempelvis kompletterande intervjuer varit lämpliga. Det för att 

få reda på fler kritiska aspekter på individnivå. 
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BILAGA 1 

Diagnos 1 
 

 



 

 



 

BILAGA 2 

Diagnos 2 



 

 
 



 

  

BILAGA 3 
Brev till föräldrarna: 

 

Hej! 
 

Nu gör jag mitt examensarbete som är det sista i min lärarutbildning. Jag 

skriver om svårigheter i matematik och ska göra en fältstudie. Jag har 

fått lov att göra den här fältstudien i ditt barns klass vilket går ut på att de 

ska få göra en diagnos ifrån materialet Diamant inom geometrin. 

Resultatet ifrån diagnoserna ska jag sedan sammanställa för att se om det 

uppstått någon problematik. Inom det området ska sedan A ha en lektion 

som jag ska observera och videofilma. Därefter ska eleverna få göra 

samma diagnos en gång till för att se om resultatet har förändrats. För att 

ditt barn ska få delta behöver jag enligt forskningsetiska principer ert 

godkännande. Studien är frivillig och barnen har rätt att när som helst 

avbryta diagnosen om de inte vill vara med. 

 

Jag vore tacksam om ni kunde maila till A om ni samtycker till detta 

eller ej.  

 

Trevlig helg och tack på förhand 

Filippa Weider 
 


