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Det huvudsakliga syftet med undersökningen är att ta reda på om det finns skillnader 

mellan pojkar och flickor i tvådimensionell och tredimensionell geometrisk 

problemlösning i år tre. De frågeställningar jag utgår ifrån är följande: Finns det någon 

skillnad mellan flickor och pojkar i tvådimensionell respektive tredimensionell 

geometrisk problemlösning? Vad är det i så fall för skillnad och varför finns det 

skillnaderna? 

 

Det jag kommit fram till är att det inte finns så stor skillnad mellan pojkar och flickor i 

tvådimensionell geometrisk problemlösning. Deras grundförståelse för geometri ligger 

på samma nivå. När det kommer till hur barnen löser olika problem så visar det en liten 

skillnad till pojkarnas fördel. Pojkarna testar olika metoder för att komma fram till en 

lösning, det gör inte flickorna. Det finns även små skillnader i tredimensionell 

geometrisk problemlösning och när det kommer till att se det rumsliga som till exempel 

formerna på en kub. 
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1. Inledning 
 

Min uppsats handlar om skillnader mellan flickor och pojkar inom geometrisk 

problemlösning. Jag har valt att göra undersökningen kring två begrepp, 

tvådimensionell och tredimensionell geometrisk problemlösning. Jag har först och 

främst tittat på om tillvägagångssättet skiljer sig mellan flickor och pojkar, vad det är 

som skiljer dem åt när de löser ett geometriskt problem och varför det finns skillnader i 

deras tillvägagångssätt. 

 

När jag var yngre tyckte jag matematik var tråkigt och svårt. Sedan började jag läsa 

matematik på högskolan och fick en helt annan syn på ämnet. Jag tycker fortfarande att 

det är svårt, men otroligt intressant. Jag anser att det finns många vägar att gå i 

matematiken och speciellt i problemlösning. Jag har under hela min uppväxt och tid på 

högskolan hört att pojkar är bättre än flickor i matematik, nu kände jag att det var dags 

att se om det verkligen stämde. På grund av detta bestämde jag mig för att göra den här 

undersökningen om tvådimensionell och tredimensionell geometrisk problemlösning. 

 

 I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

(1994, s 10), står det att ”skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 

könsmönster”. Det står också att skolan skall ge ”utrymme för eleverna att pröva och 

utveckla förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet”. Detta måste pedagoger 

hela tiden arbeta med, för Steenberg (1997) skriver att även om lärare kan undervisa och 

lära ut på olika sätt bemöter alla lärare flickor och pojkar på samma sätt, de behandlar 

dem olika, utifrån flicka och pojke. 

 

I mitt examensarbete utgår jag ifrån Johansson & Svedners (2001) handbok om hur man 

ska skriva ett examensarbete. Jag har valt att göra detta på grund av att jag ansåg att 

Johanssons & Svedners utgångspunkter passade mitt sätt att skriva bäst. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

 Syftet med detta examensarbete är att undersöka om det finns några skillnader i flickor 

och pojkars tillvägagångssätt när det kommer till att lösa tvådimensionella och 

tredimensionella geometriska problem. Genom att ha läst olika rapporter och 

undersökningar har jag sett att det varierar i resultat kring skillnader mellan pojkar och 

flickor i geometri och problemlösning. Problemet i denna uppsats blir därför att 

undersöka hur flickor och pojkar egentligen klarar sig i geometri och problemlösning. 

Jag anser att denna forskning tillför ett bättre synsätt hos oss pedagoger när det kommer 

till hur vi ska lägga upp olika geometriska problem för eleverna för att de ska utvecklas 

mer och på ett bättre sätt. Forskningen tillför också pedagogerna mer kunskap om 

förståelsen att flickor och pojkar har olika tillvägagångssätt i sina problemlösningar.  

Eleverna som deltar i undersökningen är 9-10 år och går i år 3 och mina underfrågor är: 

 

•  Finns det några skillnader i flickors och pojkars tillvägagångssätt när det kommer till 

att lösa tvådimensionella och tredimensionella geometriska problem? 

• Vad är det som skiljer flickor och pojkar åt när de löser ett tvådimensionellt och 

tredimensionellt geometriskt problem? 

• Varför finns det skillnader i flickor och pojkars tillvägagångssätt att lösa de 

tvådimensionella och tredimensionella geometriska problemen? 
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2. Kunskapsbakgrund 

I detta kapitel kommer ni att kunna läsa om olika teorier som finns inom det valda 

undersökningsområdet. Jag har valt att skriva kortfattat om vad genus och genusteori 

innebär, för att ge en större förståelse till varför det kan vara skillnader mellan flickor 

och pojkar. Längre fram i detta kapitel kommer ni även att kunna läsa om 

tvådimensionell respektive tredimensionell geometri och problemlösning. 

 

2.1 Genus 

Genus innebär kulturella föreställningar och skillnader mellan de två könen. Genus är 

inte något biologiskt utan det är en effekt av olika handlingar som vi kvinnor och män 

utför (Ambjörnsson, 2003). I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (1994, s 10) står det att: ”Det sätt på vilket flickor 

och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar som ställs på 

dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt.”. 

Hur samhället ser på kön speglar sig även på våra barn. Flickor och pojkar i dag 

anpassar sig efter omgivningens förväntningar.  "Vuxna som vistas tillsammans med 

barn gör skillnad på flickor och pojkar. Det visar så gott som all forskning inom 

området " (Ekström, SOU 2004:115 ). 

Hedlin (2006) och Josefsson (2006) menar att vi genom alla tider har haft en 

föreställning om vad som är manligt och kvinnligt. Vi har en så kallad könsmärkning på 

vad som är just kvinnligt och manligt och om vi inte finner oss inom de 

begränsningarna så är vi annorlunda (Hedlin 2006). Till exempel har det varit tabu för 

män att visa sina känslor, vara sårbar och gråta.  

 

2.1.1 Genusteori 

För att ingående studera könsskillnaderna i tvådimensionell geometri och i 

tredimensionell geometri använde jag mig av genusteori i examensarbetet. Detta gör jag 

för att jag vill se ifall samhällets och vårt sätt att behandla pojkar och flickor spelar in 

när det kommer till hur flickor och pojkar tänker och löser problem i olika situationer. 

Ashbourne (2007) skriver om Sandra Harding som är en genusforskare. Hon menar att 
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genus påverkar oss hela tiden, hur vi tänker och resonerar. Hon förklarar könsskillnader 

mellan män och kvinnor genom att dela in dem i tre olika nivåer: individuell, symbolisk 

och strukturell nivå. På den individuella nivån hittas den personliga synen på kvinnor 

och män. På den symboliska nivån hittas de traditionella sätten att se på kvinnor och 

män. Hur olika verksamheter organiseras utifrån kön/genus hittas under den strukturella 

nivån. Dessa tre nivåer samarbetar men det finns också möjligheten att en nivå ändrar 

sig utan att de andra två gör det.  

 

2.1.2 Genus i skolan 

Norlin (2007) skriver att det förr var så att flickor ofta tänkte på hur andra mådde i 

klassen. Att de tog hand om dem som inte mådde så bra, eller inte hade några vänner. 

Hon menar även att pojkarna var de som tog mest plats i klassrummet genom att skrika 

rakt ut. Idag finns fortfarande mönster av detta på vissa skolor, men det finns också de 

klassrum där flickorna dominerar och tar mer plats än pojkarna, flickorna har blivit 

starkare med åren. Norlin (2007) anser också att om en flicka anses som en stökig elev 

ses hon oftast som ett större problem än vad en pojke skulle göra. Hon menar även att 

skolan är en viktig plats för att ändra på dessa könsskillnader som finns i dagens 

samhälle. 

 

Einarsson och Hultman (1994) säger att det skiljer sig i den dolda läroplanen, (som 

innebär att eleverna i första hand inte lär sig ämnena i skolan utan mer att vänta och visa 

uthållighet med mera) när det gäller flickor och pojkar eftersom kraven som ställs för 

flickor och pojkar inte ser likadana ut. Det skiljer sig bland annat i krav på lydnad och 

anpassning, där flickorna har större förväntningar på sig än vad pojkarna har. När det 

kommer till klassrumsklimat får inte flickorna lika mycket taltid som pojkarna. 

Einarsson och Hultman menar också att pojkar får mer uppmärksamhet av lärarna i 

helhet.  

2.1.3 Genus i läroböckerna 

Grevholm (2001) skriver att granskningar av skolans läromedel visar internationellt 

över hela världen att pojkar dominerar i läroböckerna, genom att de till exempel är med 

på bilder och i räkneexempel. Steenberg (1997) menar att detta hjälper pojkarna i 

undervisning och lärande, de får lättare att relatera de olika uppgifterna till sin egen 
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vardag. Att innehållet i dagens undervisning är mer anpassat för pojkarna, skriver 

Skolverket (1994), har att göra med att det är svårare för pedagogerna att motivera 

pojkar inom de områden som inte intresserar dem. Detta kan göra att pedagogerna väljer 

att anpassa undervisningen för pojkarna istället för både pojkar och flickor. 

 

2.2 Geometrisk problemlösning 

Frank Lester sa en gång: ”Kom ihåg att barn är problemlösare av naturen, lärarens 

arbete är att försöka utveckla denna naturliga förmåga så långt det går och lägga 

problemlösningstekniker till den repertoar som barn redan har till sin disposition. ” 

(Ahlberg med flera, 2002, s 186) 

 

Geometrisk problemlösning finns över allt i vår värld. Barn använder till exempel 

pinnar för att bygga olika geometriska former. När barn använder sig av detta i leken 

och diskuterar med varandra övar de även sitt sätt att lösa uppgiften. När de börjar 

upptäcka andra former i sin närhet lägger de en grund för sitt kommande lärande och 

vetande inom geometriska begrepp. (Ahlberg 2000)  

 

När Tengstrand (2005) refererar till Polya beskriver han problemlösningens fyra faser. 

Den första han nämner är Orientering; där eleverna ritar en figur och granskar sin 

problemställning, de tar reda på om de har tillräckligt med fakta för att lösa det här 

problemet. Fas två är att upprätta en plan för arbetet. De måste söka efter olika sätt att 

lösa problemet. Fas tre är sedan att genomföra planen. Det sista de gör, i fas fyra, är att 

kontrollera sitt resultat. ”Geometrin ger stora möjligheter att bildmässigt konkretisera 

matematiska resonemang och i geometrin finns en stor flora av problem, som är enkla 

att ställa men behöver både tålamod och fantasi för att lösa” (Tengstrand, 2005, s 103). 

 

Tengstrand (2005) skriver att geometrisk problemlösning ger oss möjligheten att 

förbättra förmågan att lösa andra matematiska problem och lära oss att strukturera och 

abstrahera. Även Hagland med flera (2008) beskriver vad elever lär sig när de arbetar 

med problemlösning. Hon menar att eleverna utvecklar en förmåga att tänka både 

kreativt och självständigt. Eleverna lär sig också att förbereda sig för att lösa 

matematiska/geometriska problem i sin vardag. I Läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (1994, s 15) står det just det att 
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”skolan ansvarar för att varje elev efter genomgående grundskola ska behärska 

grundläggande matematiskt tänkande och kunna tillämpa det i sitt vardagsliv”.  

 

Det är också viktigt att pedagogerna ser till att eleverna tränar sig i att behärska det 

matematiska språket, annars kan det skapa problem för eleverna som gör att de inte 

förstår problemlösning och geometri (Johnsen Höines, 1997). Johnsen Höines talar om 

Vygotskijs teorier om språk av första ordning och språk av andra ordning i matematiska 

sammanhang. Det är viktigt att pedagoger introducerar matematik och problemlösning 

på ett sätt så att eleverna förstår de centrala begreppen inom ämnet, att vi gör det till ett 

språk av första ordning för eleverna, ett språk som de känner sig trygga i och behärskar. 

Blir det ett språk av andra ordning kommer de inte lära sig någonting. Eleverna förstår 

då inte ordens betydelse och kan inte sätta begreppen i rätt sammanhang. Börjar 

eleverna utveckla det matematiska språket som ett språk av första ordning, höjs också 

deras självtillit och enligt Lindqvist (2003) höjer en god självtillit deras prestationer. 

 

Reuterberg & Svensson (2000) studie om systematiska skillnader mellan pojkar och 

flickor inom matematik, fanns det en liten skillnad när det kom till beräkningar av olika 

uppgifter och problem. Deras studie visade dessutom att pojkar har lättare för 

problemlösningar än vad flickor har. Andersson (2003) har gjort en undersökning som 

involverade 33 flickor och 43 pojkar. Hennes studie handlade om hur flickor och pojkar 

ser på matematik. Hennes resultat kring geometrisk problemlösning visade att 

skillnaderna mellan flickor och pojkar var väldigt små. Enligt Reuterberg & Svenssons 

(2000) studie har också pojkarna bättre tro på sig själva inom matematiken än vad 

flickorna har.  

 

2.2.1 Tvådimensionell geometri 

Tvådimensionell geometri handlar om olika mönster, mätningar och strukturer, att mäta 

olika former i ett plan. I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet (1994, s 11) står det att ”skapande arbete och lek är väsentliga delar 

i elevernas aktiva lärande”.  Ahlberg med flera (2002) anser att det som är viktigt i 

elevers lärande av olika matematiska och geometriska begrepp är just att det vävs in i 

leken. Eleverna skapar geometriska tvådimensionella former hela tider i sina lekar, fast 

de från början inte är medvetna om det. Pedagogerna måste visa eleverna den 
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medvetenheten. Ta vara på olika tillfällen som eleverna själva skapar och benämna de 

vanligaste geometriska formerna som, triangel, kvadrat, rektangel och cirkel. Genom att 

introducera eleverna i geometrins värld på detta sätt utvecklar de sin ”formuppfattning 

och spatiala förmåga” (Ahlberg, med flera, 2002, s 53). Enligt Ahlberg är det också bra 

att arbeta med logiska block inom tvådimensionell geometri, detta gör att eleverna lär 

sig formernas namn. Geometriska begrepp handlar om att kunna se likheter och 

skillnader mellan de olika geometriska formerna. Det handlar om att se vilka former 

som passar ihop och vilka former man kan bygga andra former med. För att skapa en 

större förståelse hos eleverna kring tvådimensionella former är ett sätt att använda sig av 

konkret laborativt material. Eleverna kan till exempel göra formerna med hjälp av sina 

kroppar och på det så sätt få upp ögonen kring hur mycket som egentligen handlar om 

geometri. (Ahlberg med flera, 2002) Det är också viktigt att visa eleverna att de här 

olika formerna finns överallt i vår omgivning, de kan hitta den rektangulära formen på 

en linjal och att en skolbänk kan se ut som en kvadrat och så vidare. 

 

2.2.2 Tredimensionell geometri 

 Vi lever i en tredimensionell värld och ”geometrins roll är att ge oss modeller för att 

uppfatta och beskriva vår fysiska omgivning, ett tredimensionellt rum” (Kilborn, 1992, s 

58). Tredimensionell geometri handlar om att se det rumsliga, att förstå att det som 

skiljer tvådimensionell geometri från tredimensionell geometri är att det finns fler 

dimensioner, ett större djup. Geometri och rumsuppfattning är en viktig del i barns 

matematiska utveckling. Barn behöver utveckla sitt tredimensionella seende redan i 

förskolan och skolan för att lära sig att uppfatta världen omkring dem. Hur barn ser på 

och uppfattar geometriska former spelar stor roll i deras utveckling. De lär sig olika 

former och dimensioner redan i tidig ålder genom egna upplevelser och undersökningar 

som blir erfarenheter och lärande för dem. Barn kommer ihåg hur en kub ser ut men det 

är inte säkert att de har befäst sin kunskap med att veta vad den heter med en gång. 

(Horn, 2001) 
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2.2.3 Olika studier i geometri  

Den internationella gruppen Trends in mathematics and sience studies forskar inom 

matematik och naturkunskap. År 2003 gjordes en studie i år 8 kring matematik i Sverige 

och 20 andra länder. 4000 elever i varje land deltog i undersökningen. De områden som 

Trends in mathematics and science studies undersöker inom geometrin är; linjer och 

vinklar, två- och tredimensionella former, kongruens och likformighet, symmetri och 

transformationer samt läge och rumsliga samband. Eleverna ska kunna känna igen dessa 

olika begrepp, kunna beskriva och utforma figurer till exempel som vinklar av olika 

typer. Två och tredimensionella former ska eleverna kunna tolka och beskriva. Allt 

detta ska eleverna kunna omsätta och använda i problemlösning. Resultatet i 

tvådimensionell geometri visar att pojkar i Sverige ligger på 42,3 % av 100 % medan 

flickorna ligger på 37,9 % av 100 %. Sammanställs alla de 20-länder som medverkade i 

undersökningen, har pojkarna 49,2 % och flickorna har 49,8 % av 100%. I 

tredimensionell geometri ligger flickorna steget före både i Sverige och sammanslaget 

med de andra 20-länderna. I Sverige har flickorna 76,6 % och pojkarna 74,1% av 100 

%. Sammanslaget med de andra länderna ligger flickorna på 82,1 % och pojkarna 81,6 

% (Skolverket, 2004). 

 

Svensson & Åkernerts (2006) studie rörande de nationella proven i matematik visade 

också att det finns könsskillnader inom matematiken och geometrin till flickornas 

fördel, ”men de är så små att de inte går att generalisera” (Svensson & Åkernert, 2006, 

s 32). Svensson & Åkernert använde sig av 14 slumpmässigt utvalda nationella prov i 

denna undersökning. 

 

Reuterberg & Svensson (2000) har gjort en studie kring systematiska skillnader mellan 

pojkar och flickor inom matematik. I denna undersökning deltog 8500 elever från år sex 

och nio. Reuterberg & Svensson kom fram till att pojkar har en mer framträdande roll i 

geometri medan flickor har bättre resultat när det gäller att utföra beräkningar. Detta går 

emot vad Skolverket (2004) kom fram till med sin Timss undersökning och vad 

Svensson & Åkernert (2006) kom fram till med sin studie kring de nationella proven. I 

dessa två var skillnaden inte så stor mellan de två könen men flickorna hade ett bättre 

resultat än vad pojkarna hade. 
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2.2.4 Orsaker till könsskillnader inom tvådimensionell och tredimensionell 

geometri 

Steenberg (1997) menar att flickor och pojkar mognar i olika takt. Pojkar kommer i 

puberteten två år efter flickor. När flickor är fem år sker den så kallade 

”synkroniseringen av de två hjärnhalvorna” (Steenberg, 1997, s 28), detta sker inte 

förrän vid sex års ålder hos pojkarna. Avkodning av symboler och bokstäver finns i den 

högra hjärnhalvan hos oss människor och i den vänstra hjärnhalvan finns förmågan att 

tolka innebörder av symboler. För att allt ska fungera krävs det att dessa två hjärnhalvor 

arbetar tillsammans. Steenberg menar att pojkars högra hjärnhalva är större än flickors, 

de har också mindre tvärförbindelser mellan de två hjärnhalvorna. ”Detta innebär att 

pojkar har större specialisering av de två hjärnhalvorna än vad flickorna har.” 

(Steenberg, 1997, s 28) 

 

Steenberg (1997) menar på att flickor har lättare att ta muntliga instruktioner vid 

skolstart än vad pojkar har. Steenberg anser också att flickor har lättare att koncentrera 

sig på detaljer och likheter, pojkar är mer föränderliga när det kommer till att välja olika 

inlärningssätt och de fokuserar mer på form, rymd och helheter än vad flickor gör. 

Steenberg tycker också att pojkar är bättre på spatiala uppgifter, som att tänka i rumsliga 

relationer, detta gör att de har lättare för tredimensionella former än vad flickor har. Han 

menar också att flickor oftast vill ha reda på varför de ska göra en uppgift, vad de lär sig 

av det, medan pojkar gör uppgiften och koncentrerar sig på den. Pojkar testar olika sätt 

att komma fram till en lösning på ett helt annat sätt än vad flickor gör. Genom att pojkar 

testar olika sätt hela tiden och inte är rädda att till exempel skruva sönder en bil för att 

få reda på hur den är uppbyggd, gör att de får en större erfarenhet av teknik, lösningar 

och möjligheter än vad flickor får. 

 

Grevholm (1994) skriver att forskarna inte kan hitta några enkla förklaringar till varför 

det finns könsskillnader i matematik eller geometri. De menar på att det är viktigt att 

komma ihåg att flickor och pojkar har olika behov och olika förutsättningar vid sidan 

om matematiken och skolan. Enligt Grevholm (1994) finns det forskningsrön som säger 

att färre flickor ser matematiken och geometrin som något betydelsefullt i deras 

framtida vardag. Grevholm menar också att forskning visar att flickor brukar uttrycka 

sin osäkerhet kring matematik mer än pojkar. Det har även visat sig att flickor inte 

riktigt vågar arbeta eller ge sig in på ett område där de inte helt har förstått begreppen. 
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2.3 van Hiele-modellen 

På 1970 talet började van Hiele-modellen etablera sig hos pedagogerna. Modellen 

bygger på att barnen kan arbeta och förstå geometri i fem olika stadier. När de arbetar 

med tvådimensionell geometri har de kommit till nivå ett, som kallas för 

visualiseringsnivån. Här arbetar barnen med de olika geometriska grundbegreppen, som 

triangel, kvadrat, rektangel och cirkel. De arbetar med de olika formernas egenskaper 

och lär sig vad det är som skiljer dem åt. På nivå två används också tvådimensionell 

geometri till viss del. Här specialiserar sig barnen på formernas olika delar och 

experimenterar med formerna, de lär sig beskriva de olika vinklarna och sidorna de lär 

sig. När eleverna börjar arbeta med definitioner och bevisa olika egenskaper hos de 

geometriska formerna så har de kommit till nivå tre. Eleverna arbetar med enkla logiska 

resonemang på denna nivå. När de kommer till nivå fyra krävs det mer färdigheter och 

kunskaper hos barnen. Här ska de bygga upp en helhetsbild av geometrin med hjälp av 

de definitionerna de lärde sig i nivå tre. De ska också bevisa olika satser, samt förstå hur 

en teori kan byggas upp utifrån olika utgångspunkter. Nivå fem är den sista nivån i van 

Hiele- modellen. Nu ska barnen se på geometrin mer avancerat genom att själva kunna 

bygga upp en teori och arbeta ifrån den. (Kilborn, 1992) 
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4. Metod 

I metodkapitlet beskriver jag det tillvägagångssätt jag använt mig av när det gäller 

forskningsansats och metod. Här förklarar jag även urvalet av intervjupersoner och 

avgränsningar. Jag beskriver även de forskningsetiska överväganden som jag gjort i 

denna undersökning samt svagheter och styrkor kring metodval och teorival. I slutet av 

detta kapitel finns en metoddiskussion där studiens validitet diskuteras. 

 

4.1 Metodval 

Jag har valt att använda en kvalitativ metod i min undersökning. Larsson (1986) skriver 

att man då skildrar och beskriver den studie som man valt. Eleverna har fått ett 

arbetsblad med tvådimensionella och tredimensionella uppgifter på (se bilaga 1 och 2). 

Under tiden som de gjort de uppgifterna har jag observerat dem och gjort intervjuer med 

eleverna för att få en större förståelse för varför de tycker problemen är svåra eller lätta 

samt för att ta reda på hur eleverna går tillväga när de löser ett problem.  

Jag har använt mig av ett hermeneutiskt synsätt som forskningsansats. Detta har jag 

gjort för jag anser att det hermeneutiska synsättet passar det min studie ämnar 

undersöka bäst. Genom observation, arbetsblad och intervjuer, studera hur flickor och 

pojkar skiljer sig i deras tillvägagångssätt när de löser tvådimensionella och 

tredimensionella geometriska problem.  Nyström (2002) menar att den kvalitativa 

metoden formas just av det hermeneutiska synsättet.  Det innebär att forskningen 

fokuserar på att börja se helheten istället för att börja se delarna som är utgångspunkten 

i det positivistiska synsättet. Hermeneutisk forskning handlar mycket om tolkning av 

olika fakta och information. Nyström skriver också att använda sig av en hermeneutisk 

forskningsansats är som att lägga ett pussel, man ser först helheten för att sedan dela 

upp pusslet i mindre delar som sedan efter mycket övervägande blir en helhet igen. 

Patel & Davidsson (1994) anser att hermeneutiken handlar om att se människors 

intentioner och avsikter och hur dessa avspeglar sig i språk och handling. Den här 

informationen går sedan att tolka och förstå innebörden av.  
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Att göra en kvalitativ studie handlar om att vilja förstå elevernas tankesätt och 

resonemang. Det handlar även om att skilja på eller upptäcka olika tillvägagångssätt hos 

eleverna (Trost, 2005). Trost menar också att kvalitativa intervjuer kännetecknar sig 

genom att man ställer enkla frågor som ger enkla svar. Johansson & Svedner (2001) 

skriver att en kvalitativ intervju visar sig genom att det används friare frågor, som 

varieras från intervju till intervju. Kvalitativa intervjuer ger oss pedagoger information 

som gör att vi bland annat kan förstå elevernas värderingar, intressen och förkunskaper. 

Enligt Johansson & Svedner (2001) är den kvalitativa metoden bäst lämpad för 

läraryrket. Asplund (1971) skriver att det är lättare att observera det sociala samspelet i 

elevernas miljö om man använder en kvalitativ metod. Detta gör att jag mer indirekt kan 

se om det är något som påverkar eleverna när de löser uppgifterna. 

Jag har valt att använda mig av en öppen intervju i min studie. Lantz (2007) beskriver 

den öppna intervjun som ett fritt sätt för eleverna att uppfatta en uppgift. Hon skriver 

också att det är lättare att fånga en persons uppfattning om någonting i en öppen 

intervju.  

Jag har även använt mig av litteraturstudier för att få svar på mina frågeställningar. 

Litteraturen jag har läst om innan undersökningen har gett mig kunskap om ämnet. 

Genom att göra en litteraturstudie får jag ett stöd i mina egna reflektioner och tolkningar 

av det resultatet jag kom fram till i min undersökning. 

 

4.2 Avgränsningar 

Den här undersökningen handlar inte om generell problemlösning, utan den handlar 

enbart om geometrisk problemlösning med inriktning på tvådimensionell och 

tredimensionell geometri. 

 

4.3 Urval 

Jag har valt att göra min undersökning i den klass som jag gjorde min avslutande 

verksamhetsförlagda utbildning i. Det positiva i att redan känna eleverna vilket jag 

gjorde var att det blev lättare för mig att få deras förtroende och det var inte svårt att få 

dem att vilja medverka i undersökningen. Det var också lättare för mig att få kontakt 
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med deras lärare och boka intervjuer eftersom jag förvarnat henne om detta tidigare 

under terminen. Det negativa var att eftersom jag var i klassen fem veckor och gjorde 

min avslutande verksamhetsförlagda utbildning kan jag omedvetet ha haft värderingar 

om hur eleverna skulle ta sig an de här uppgifterna. Dessa värderingar kan enligt mig ha 

uppstått av att jag har undervisat eleverna i olika ämnen och fått en uppfattning om 

elevernas personlighet och kunskaper. Främst vid matematiklektioner som involverade 

problemlösning och geometri. Detta kan ha gjort att jag omedvetet påverkat eleverna 

under intervjuerna genom att prata med dem på ett sätt som tydliggjorde uppgifterna 

mer för några elever. 

 

Urvalsgruppen bestod av 10 elever i år tre, fem pojkar och fem flickor, som jag 

intervjuade under två dagar. Eleverna kommer ursprungligen från olika länder, vissa har 

utländskt ursprung men är födda i Sverige, vissa har svenskt ursprung och en del är 

födda i ett annat land och kommit till Sverige under sin barndom. Jag valde dessa elever 

på grund av att det var de elever som jag kände mest förtroende för och som jag var 

mest nyfiken på att se hur de skulle gå tillväga för att lösa de olika problemen. 

 

4.4 Datainsamling 

För att samla in data använde jag mig av en kvalitativ intervju och observation i min 

undersökning. Ahlberg (1995) skriver att frågorna som ställs i en kvalitativ intervju ska 

ha en öppen karaktär, det ska inte finnas några givna svarsalternativ och den intervjuade 

ska själv få begränsa innehållet i samtalet.  

 

Till grund för min kvalitativa intervju fick eleverna göra två arbetsblad som handlade 

om tvådimensionella geometriska problem samt tredimensionella geometriska problem. 

En del av frågorna som ställdes i intervjun var spontana kring dessa två arbetsblad. 

Några frågor ställde jag till alla elever (se bilaga 3) men sedan ställde jag olika 

följdfrågor kring dessa beroende på hur samtalet mellan mig och eleven framskred.  

Enligt Johansson & Svedner (2001) är det enbart frågeområdet som är bestämt i en 

kvalitativ intervju. Frågorna anpassas just efter hur de olika intervjuerna framskrider. 

Det som är meningen med en kvalitativ intervju menar Johansson & Svedner är att 

eleven ger så bra svar som möjligt om det som området behandlar. Jag har valt att spela 

in intervjuerna som jag gjorde, för som Johansson & Svedner (2001) skriver gör det att 
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intervjuaren får en större förståelse för det eleverna säger och behärskar, det är lättare 

att sätta in det eleverna säger mer i sitt sammanhang. 

 

4.5 Genomförande 

Undersökningen involverade fem flickor och fem pojkar. Jag fick låna ett rum på skolan 

där jag genomförde undersökningen. I det rummet satt eleven och jag bredvid varandra. 

Min tanke med detta var att det skulle göra det lättare för mig att se vad eleven skrev 

och hur hon eller han gjorde uträkningarna, det blev mer som ett samtal än en intervju.  

 

Jag var på skolan två dagar och genomförde de kvalitativa intervjuerna. Under dag ett 

intervjuade jag de fem flickorna. Och under dag två koncentrerade jag mig helt på 

pojkarna. Eleverna fick komma in till mig en och en och göra arbetsbladen och förklara 

hur de tänkte när de löste uppgifterna. Under denna process observerade jag de enskilda 

eleverna för att försöka få en uppfattning om de tyckte det var lätt eller svårt, samt om 

de verkade förstå det de gjorde eller om de bara chansade. Arbetsbladen var 

konstruerade utifrån uppgifter som hämtades från olika källor. En del av uppgifterna tog 

jag från Nationellt Centrum för Matematikutbildnings hemsida, Kängurutävlingen 

(http://ncm.gu.se/node/2848). Jag inspirerades även av Hagland med flera ( 2008) samt 

Ahlberg med flera (2002). 

 

Inför varje intervju/observation valde jag att berätta för eleverna varför jag gjorde denna 

undersökning och vad den handlade om, som Johansson & Svedner (2001) tycker att 

intervjuaren ska göra. Genom att göra det skapas ett förtroende hos elever för den som 

intervjuar, och när det förtroendet finns där blir oftast resultatet bättre (Johansson & 

Svedner, 2001). Jag förklarade även att det inte var det rätta svaret jag var ute efter, utan 

att undersökningen gick ut på att se ifall det fanns skillnader i flickor och pojkars 

tillvägagångssätt när de löste problem. Jag frågade även eleverna om de ville delta i 

undersökningen och berättade för dem att hela intervjun var anonym, att jag inte tänkte 

använda deras namn med mer. Jag var väldigt noga med att eleverna godtog att jag tog 

anteckningar och spelade in intervjun under tiden.  

 

Jag valde att börja med ett arbetsblad som handlade om tvådimensionell geometri. 

Anledningen till att jag gjorde det var att eleverna hade arbetat med denna form av 

http://ncm.gu.se/node/2848
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geometri förut. Patel & Davidson (2003) anser att det är viktigt att både den intervjuade 

och intervjuaren är delaktiga i ett samtal, därför försökte jag få frågorna att smälta in i 

sammanhanget. Jag ställde hela tiden frågor kring deras lösningar, hur de tänkte när de 

gav ett svar, varför de räknade ut det på det sättet som de gjorde, ifall det fanns andra 

sätt att lösa ett problem på och så vidare. När eleverna och jag fick igång ett samtal 

kring de olika lösningarna som de hade tänkt på kom många fram till att det skulle lösas 

på ett annat sätt eller att möjligheten fanns att det kunde lösas på olika sätt. 

 

När de hade förklarat hur de gick tillväga med de olika problemen som de fick på 

arbetsblad ett, gick vi över till arbetsbladet om tredimensionell geometri. Jag frågade 

eleverna om de visste vad skillnaden mellan de två arbetsbladen var. Det här 

arbetsbladet var svårare för eleverna. Många gav ett snabbt svar men tänkte till en extra 

gång och ändrade sig. Jag försökte hela tiden ställa frågor som fick eleverna att tänka 

till även här. Problemen på det här pappret innehöll olika torn, hur många klossar som 

fanns i de olika tornen, hur många sidor en kub hade och så vidare. Anledningen till att 

jag valt att använda just torn var att det fanns många dolda klossar som inte syntes i 

dessa uppgifter och det jag ville se var ifall eleverna förstod olika dimensioner. 

  

Intervjuerna/observationerna tog ca 20 minuter per elev. Enligt Trost (2005) är det bra 

att både spela in intervjuerna och ta anteckningar samtidigt som jag valde att göra. Han 

säger att det är bra att göra personliga anteckningar som inte bara involverar eleven som 

är i fokus utan även vad som händer runt omkring eleven. Det kan vara att det kommer 

in folk i rummet under tiden som en intervju pågår, vilket det gjorde under många av de 

intervjuerna som jag gjorde. Detta kan påverka elevernas koncentration på 

undersökningen och störa dem i deras tänkande. Andra personliga anteckningarna som 

är bra att göra kan också vara att eleven inte är på sitt bästa humör eller om det har hänt 

något nyligen som kan påverka deras resultat.  

 

4.6  Analysbeskrivning 

I analysen har jag använt genusteori för att se skillnader i tillvägagångssättet hos flickor 

och pojkar. Jag kopplar också analysen till andra olika teorier som tagits upp i 

kunskapskapitlet. När jag gjort observationer och intervjuer läste jag, som Patel & 

Davidson (1994) skriver att man ska göra, igenom materialet som jag fick flera gånger. 
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Jag markerade även i mina anteckningar hela tiden för att hitta olika sätt att 

sammanfatta undersökningen på. Till slut sorterade jag in de olika svaren i grupper för 

enligt Patel & Davidsson (1994) är målsättningen med arbetet att hitta just olika tema 

eller kategorier, detta blev sedan grunden för min redovisning. De grupper som jag 

valde att utgå ifrån indelades i formernas namn och utseende, pusselförståelse, 

uppbyggnad, synvillor, klossens uppbyggnad, dolda klossar och synliga klossar.  

 

Efter kategoriseringen gick jag över till att lyssna på alla intervjuer för att höra om det 

var någonting som jag missat att anteckna utifrån svaren från eleverna. Eftersom 

avsikten med mina intervjuer och observationer var att synliggöra de intervjuades 

perspektiv på tvådimensionell geometrisk problemlösning och tredimensionell 

geometrisk problemlösning, ställde jag följdfrågor som skulle klargöra de uttalanden 

eleverna gjorde.  

 

4.7  Forskningsetik  

Johansson & Svedner (2001) säger att examensarbetet bygger på respekt för de elever 

som undersökningen involverar, därför har jag valt att inte skriva ner namnen på de 

elever som jag intervjuade och observerade. Det är inte meningen att läsaren ska kunna 

identifiera eleverna som varit med i undersökningen så därför har jag valt att benämna 

eleverna som elev A till och med J. De skriver också att det är viktigt att förklara 

undersökningens syfte, så eleverna förstår vad examensarbetet går ut på. De påpekar 

även att det är viktigt att meddela eleverna att de när som helst har rätt att avbryta sin 

medverkan.  Allt detta berättade jag för eleverna innan intervjun och observationen 

började, så de visste vad undersökningen gick ut på. Elevernas föräldrar och lärare har 

blivit informerade om vad observationen gått ut på och tillfrågade om eleverna fått delta 

i en studie kring mitt examensarbete.  

 

4.8  Svagheter och styrkor i metod och teori 

Jag har använt mig av en kvalitativ metod i min undersökning och det anser jag har varit 

den bästa metoden för det min studie var ämnad för att undersöka. Eftersom tanken var 

att undersöka hur eleverna löser problemen så var det lämpligast att använda mig av en 

kvalitativ metod för att komma närmare eleverna och kunna sitta med och observera 
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dem. För att ha fått mer statistik och bättre siffror hade det nog lämpat sig att lämna ut 

en enkät och använda sig av en kvantitativ metod. Där brister den kvalitativa metoden, 

validiteten blev inte så hög dels på grund av att det var svårt att sammanställa resultatet 

i säkra siffror och säker data. Som forskningsansats och teoretisk utgångspunkt har jag 

använt mig av ett hermeneutiskt synsätt. Jag anser att det var den lämpligaste forsknings 

ansatsen att utgå ifrån när det kom till att studera mitt problem. Det negativa med det 

kan ha varit att hermeneutiken inte har någon bestämd utgångspunkt eller slutpunkt för 

tolkningen, detta kan ha gjort att man tolkat elevernas svar och tillvägagångssätt mer än 

vad som egentligen behövts. 

 

4.9  Metod diskussion 

Eftersom inget förtest gjordes på eleverna, så var det svårt att veta på vilken nivå de låg 

kring tvådimensionell och tredimensionell geometrisk problemlösning. Den enda 

vetskap som jag hade om elevernas kunskap kring tvådimensionell och tredimensionell 

geometrisk problemlösning var den information som jag fått av deras lärare. 

Informationen jag fick var att eleverna hade arbetat med det rumsliga innan, alltså med 

fler dimensioner, men de visste inte fullt ut hur en tredimensionell bild fungerade. Detta 

gör att validiteten på undersökningen inte blir så hög. Mina tolkningar och elevernas 

svar blir därför svåranalyserade Det kom även in folk i det rum där intervjuerna och 

observationerna genomfördes. Detta kan ha påverkat elevernas koncentration på 

uppgifterna. På grund av tidsbrist gjordes studien enbart på fem pojkar och fem flickor, 

vilket heller inte stärker validiteten. Hade jag haft mer tid på mig hade jag kunnat göra 

undersökningen på fler skolor och fått en större trovärdighet i min undersökning än vad 

jag har nu.  
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5. Resultat 

Under denna rubrik kommer jag att presentera resultatet av min studie/undersökning. 

Jag har valt att kategorisera resultatet på följande sätt: formernas namn och utseende, 

pusselförståelse, uppbyggnad, synvillor, klossens utseende, dolda klossar och synliga 

klossar. Pojkarna kommer att benämnas som A-E och flickorna benämns som F-J. 

 

5.1 Tvådimensionell geometri 

Geometri handlar om olika mönster, detta har jag tagit vara på när jag har gjort 

arbetsbladen, att få en variation på problemen som eleverna ska lösa. När jag gav 

eleverna det första arbetsbladet som handlade om tvådimensionell geometrisk 

problemlösning tyckte de flesta att det såg lätt ut. De kände igen figurerna, även om alla 

inte visste vad geometri stod för. När jag frågade eleverna om de visste vad geometri 

var för någonting svarade en pojke ”ja, det är former” (pojke A, 9 år). Två pojkar 

(pojkarna B och E) och två flickor (flicka F och J) kom på vad geometri var när jag 

visade dem pappret, medan tre flickor och en pojke inte hade en aning. 

 

5.1.1 Formernas namn och utseende 

Först ställde jag några inledande frågor till eleverna kring geometri. Jag började med att 

fråga dem om de olika formerna som fanns med på pappret, kvadrat, rektangel och 

triangel. Två pojkar (pojke A och B) och en flicka (flicka F) visste namnet på alla 

former. Flickan kunde också förklara varför de olika formerna hette som de hette och så 

här förklarade hon kvadrat: ”En kvadrat heter kvadrat för att den har fyra lika långa 

sidor” (flicka F, 9 år). Två pojkar (pojke C och D) och tre flickor (G, H och J) sa 

fyrkant till kvadrat. Pojke C och flicka G sa att rektangel hette kvadrat medan pojke D 

sa att rektangel kallades för avlång. Pojke C rättade sedan till sitt misstag i en annan 

uppgift, då han visade att han visste vad rektangel verkligen hette. Både pojke C och D 

sa att triangel hette trekant. Flickorna G, H och J kunde alla tre namnet på triangel men 

flicka G benämnde rektangel som fyrkant, flicka J visste inte vad den formen hette och 

flicka H sa att det var rektangeln som kallades för kvadrat. Den sista pojken, pojke E 

kunde namnet på triangel och rektangel men även han kallade kvadrat för fyrkant. 

Flicka I visste inte vad någon av formarna hette.  
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5.1.2 Pusselförståelse 

Denna uppgift gick ut på att eleverna skulle svara på vilken av de former de hade att 

välja på som inte gick att bygga med hjälp av kvadrat och triangel. Detta hade många 

elever svårt med. Många av eleverna förstod inte hur de skulle komma fram till vilken 

av formerna som inte passade in. Fyra av fem pojkar (pojkarna A, B, D och E) testade 

sig fram till vilken av formarna som inte gick att bygga. Pojkarna A, B och D använde 

sig av de former som fanns på pappret och byggde sina lösningar i dem. När pojke B 

testade sig fram lät det så här: ” Eum…, den går inte, eller… Nej, den går inte, den här 

är det ”( pojke B, 9 år). Den fjärde pojken, pojke E använde sig av formerna vid sidan 

av dessa formar. Istället för att lägga de mindre pusselbitarna i de stora formarna på 

arbetsbladet byggde han upp nya former vid sidan av de gamla. Pojke C testade sig inte 

alls fram, utan han tittade bara på formerna och gav mig ett svar som han trodde var rätt. 

Det var som det sa stopp och att han inte vågade. 

 

Av flickorna som deltog i studien var det bara en flicka, flicka G som testade sig fram 

för att komma på en lösning. Hon gjorde som de flesta pojkarna och lade de små 

pusselbitarna i de större formerna: ”då lägger jag den där, och den där. Denna kanske 

går. Den.,mm. Så kanske man kan lägga den så. Och den” (flicka G, 9 år).  Flicka I tog 

den form hon ansåg var minst och resonerade så att de andra formarna inte fick plats i 

den. Flicka J tog form nummer ett, rektangel, för att den var för lång för kvadraten och 

det gick inte lägga en triangel i den. En av flickorna tog uteslutningsmetoden, ”den är 

nog för stor, eller jag vet inte”(flicka H, 9 år) och den sista flickan (flicka F) chansade 

bara.  

 

5.1.3 Uppbyggnad 

Här ville jag testa eleverna i formernas uppbyggnad, om de kunde se vad det blev för 

geometriskform om de satte ihop två likadana geometriska former. Elevernas 

självförtroende var väldigt stort i denna övning. Alla verkade känna sig säkra här, trots 

detta blev det väldigt varierande svar och lösningar. Pojkarna A och B visste vad det 

blev för form om de satte ihop två kvadrater. Utifrån deras miner och kroppsspråk 

tolkade jag det som att denna uppgift var för enkel för dem. Pojke D svarade att två 
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kvadrater blev avlång, men han visste att det var två kvadrater som han satte ihop. Pojke 

C svarar att de två kvadraterna tillsammans blev en fyrkant. Pojke E svarade att två 

kvadrater tillsammans blev en kvadrat. Det var en av pojkarna (pojke A) som visste vad 

det blev för form om de satte ihop två trianglar, en kvadrat. Två av pojkarna (pojkarna 

B och C) svarade att det blev en fyrkant men de pekade på en kvadrat, vilket visar på att 

de vet formen men är osäkra på det matematiska språket. Pojke E svarade att det blev 

trekant medan den sista pojken, pojke D pekade på en romb; ”Vad heter en sån form? 

Romb, okej, då blir de en romb tillsammans” (pojke D, 9 år). 

 

Alla flickor visste vad de blev när de satte ihop två kvadrater. En flicka visste att de två 

kvadraterna blev en rektangel genom att tänka så här: ”För att de här två blir lika 

långa,” (pekar på sidorna på rektangeln, flicka H, 9 år). Flicka J pekade på en rektangel 

när hon gav mig svaret, vilket tyder på att hon såg vilken form det, blev men till slut 

skrev hon kvadrat. Detta visar att det inte är ett bekant språk för henne. Alla flickorna 

visste att det blev en kvadrat om de satte ihop två trianglar. Däremot benämnde 

flickorna I och J kvadraten som fyrkant. 

 

5.1.4 Synvillor 

Alla pojkarna hade problem med att se hur många trianglar som fanns i 

denna form med trianglar. Fyra av fem pojkar ( A-D) svarade att det fanns 

fyra trianglar. När jag bad dem att förklara hur de tänkte på det här 

problemet så visade de mig att de räknade de trianglarna som de såg. En av 

pojkarna (pojke E) svarade att det fanns två trianglar:  

”En, två, den lilla och den stora” (pojke E, 9 år).   

   

Flickorna hade också en del problem med den här uppgiften. Flicka F var den som 

svarade rätt, att det fanns fem trianglar: ”1, 2, 3,4 och så den stora bakom den lilla 

också. Fem. ”(flicka F, 9 år). Tre av flickorna ( G, H och I) räknade ihop tringlarna till 

fyra precis som pojkarna gjorde och den sista flickan, flicka J svarade att det fanns två 

trianglar, den lilla och den stora. 

Figur 1 
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5.2 Tredimensionell geometri 

Tredimensionell geometri handlar om rumsuppfattning, hur ett rum är uppbyggt och att 

eleverna vet att vi lever i en tredimensionell värld. Även här började jag med att ställa 

lite inledande frågor kring arbetsbladet. Eleverna förstod att det här arbetsbladet, om 

tredimensionell geometrisk problemlösning, också handlade om geometri men att det 

var två olika sorters geometri. När jag frågade dem vad det var för skillnad mellan en 

kloss och en kvadrat som vi arbetat med på det tvådimensionella arbetsbladet svarade 

fyra av fem pojkar ( A, B, D och E) att en kloss hade fler sidor än en kvadrat med två 

sidor: ”Klossen kan stå upp på bordet, det kan inte den andra kvadraten” (pojke B, 9 

år). Pojke E och flickorna H, I och J visste inte vad det var för skillnad. Två av 

flickorna (F och G) trodde att det var någon skillnad men de visste inte vad. 

 

5.2.1 Klossens utseende 

Två av pojkarna (B och C) svarade att en kloss hade fyra sidor, en av dem förstod att det 

fanns sidor som de inte såg men han trodde bara att det var en sida; ”Tre som syns och 

en till” (pojke C, 9 år). En pojke (D) svarade att klossen hade tre sidor, han räknade 

bara de som syntes på pappret. Han hade svårt att se det dimensionella med klossen. 

Två av fem pojkar (pojkarna A och E) visste att en kloss hade sex sidor. Pojke A 

svarade fem först, men kom på sig själv att det måste vara en till sida för att den skulle 

bli hel. Pojke E hade förståelsen för hur en kloss var uppbyggd och räknade runt om 

hela klossen: ”Det finns en sida där, en sida där, så finns det bakom som man inte ser 

också. (pojke E, 9 år.) 

 

Två flickor (flickorna F och G) såg djupet i klossen. De kom också fram till att en kloss 

hade sex sidor. Två flickor (flickorna H och J) trodde att en kloss hade fyra sidor, de 

förstod, som en av pojkarna, att det måste finnas fler sidor än de tre som syntes men de 

visste inte hur många. Den sista flickan, flicka I sa att en kloss hade 20 sidor. Detta 

gjorde att jag ställde en följdfråga till henne, för jag var givetvis nyfiken på hur hon 

tänkte när hon kom fram till att den hade 20 sidor: ”Jo, men jag tar 1+1+1+1 och det 

är lika med 4” sa hon och pekade på klossens sidlinjer. ”sedan tar jag 4+4+4+4+4 och 

det blir 20 tillsammans” (flicka I, 9 år).  
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5.2.2 Dolda klossar 

I denna uppgift ville jag se om eleverna såg de dolda klossarna som fanns 

bakom de synliga. Ett exempel på en sådan uppgift finns här intill. Min studie 

har visat att det finns en liten skillnad mellan pojkar och flickor kring att just se 

det tredimensionella, att se de dolda klossarna. Två av fem pojkar (A och E) 

var medvetna om att det fanns klossar bakom de synliga, de förstod även hur många 

klossar som behövde finnas där för att den klossen som låg högst upp skulle komma dit. 

En pojke (pojke B) förstod att det måste finnas någon mer kloss bakom de som syntes, 

men han visste inte hur många. Två av pojkarna (pojkarna C och D) hade inte en aning 

om att det fanns några klossar bakom de synliga, utan de räknade bara de klossarna som 

de såg: ”Där är tre och där är tre, det blir sex (pojke C, 9 år). 

 

Fyra av fem flickor (flickorna G, H, I och J) såg inte det tredimensionella på bilden 

ovan. De räknade bara de klossarna som syntes. Den sista flickan (flicka F) visste att det 

fanns någon mer kloss bakom de synliga: ”Den där måste ju ha någon att stå på för att 

komma upp dit” (flicka F, 9 år), men hon kunde inte säga hur många klossar som fanns 

bakom de synliga. På den svåra bilden med 28 klossar, varav 23 klossar var synliga och 

fem var dolda förstod även flicka H att det måste finnas fler klossar som inte syns. Hon 

fick dem till 27, när jag frågade henne hur hon tänkte svarade hon: ”Jag räknade de här 

framme först, de jag ser. Sen vet jag att det är några här bakom med”(flicka H, 9 år). 

 

5.2.3 Synliga klossar 

Fyra pojkar (A, B, D och E) och fyra flickor (F-I) visste hur de skulle räkna när det  

kom till synliga klossar. Alla dessa flickor och pojkar började räkna på raden längst ner 

och arbetade sig uppåt. En pojke svarade att det fanns fyra synliga 

 klossar, när jag frågade hur han tänkte då så sa han: ”Jag går neråt i trappan, 1,2,3,4” 

(pojke C, 9 år). Han såg på denna trappa som en trappa han skulle gå nerför. Den sista 

flickan (flicka J) svarade att det fanns tolv synliga klossar i trappan, och när jag frågade 

hur hon hade tänkt så märkte jag att hon hade förståelsen för det, bara att svarssiffran 

blev fel. Hon räknade som de andra eleverna, ”Jag räknade först dom, sedan dom och 

sedan dom”( flicka G, 9 år). 

Figur 2 

Figur 3 
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6. Analys 
I det här kapitlet analyserar jag mitt resultat med förankring av de teorier som jag 

redovisat i kunskapsbakgrunden. Jag kopplar studiens resultat till olika teorier, 

genusteori och olika forskares sätt att se på tvådimensionell samt tredimensionell 

geometrisk problemlösning. Jag kommer att analysera utifrån rubrikerna i resultat delen; 

formernas namn och utseende, pusselförståelse, formernas uppbyggnad, synvillor, 

klossens utseende, dolda klossar och synliga klossar. 

 

6.1 Formernas namn och utseende 

Alla elever förutom en flicka visste hur de olika formerna såg ut, men det var bara två 

elever som visste namnet på alla former. Detta kan ha att göra med att de inte är vana 

vid det matematiska språket inom geometrin. Det har ännu inte hunnit bli det som 

Johnsen Höines, (1997) talar om, Vygotskijs teori om ett språk av första ordning för 

dem. I detta fall var terminologin inte bekant och tryggt för fyra pojkar och fyra flickor, 

det blev då ett språk av andra ordning, ett språk där de inte har förståelsen för begreppen 

och där de inte kan koppla begreppen till orden som de vet om eller finns i deras egen 

erfarenhet. 

 

Steenberg (1997) säger att pojkar är bättre på geometri än vad flickor är och den 

könsskillnaden kan jag inte se i min studie. Min studie visade att eleverna hade samma 

resultat när det kom till de olika formernas namn och utseende.  

 

6.2 Pusselförståelse 

Steenberg (1997) skriver att pojkar hela tiden testar olika sätt att komma fram till en 

lösning. Detta gjorde fyra av fem pojkar hela tiden under pusselförståelsen. En pojke 

gjorde det dock inte och det kopplar jag till det Lindqvist (2003) skriver om att god 

självtillit höjer elevernas prestationer och dålig självtillit sänker dem. Det kan ha varit 

så med denna pojke, att han inte hade stor tro på sig själv när det kom till att pussla ihop 

geometriska former. Steenberg (1997) skriver också att pojkar visar ett större 

risktagande än vad flickor gör när det gäller problemlösning. Han hävdar också att 

pojkar litar mer på sin förmåga och det visar också mina resultat, för på denna punkt 

kunde jag se en liten skillnad mellan flickor och pojkar. Flickorna var mer osäkra på hur 
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de skulle göra än vad pojkarna var, flickorna vågade inte testa olika sätt att lösa 

problemet. Steenberg (1997) skriver just om detta, att flickor ofta tar till en färdig 

modell när de ska lösa ett problem, de vill inte testa någonting nytt.  Han skriver också 

att pojkar löser ett problem mer översiktligt, de lär sig genom att lägga upp en egen 

strategi. Det Steenberg skriver och det min studie visar om att flickor var mer osäkra än 

pojkar och att pojkar litar mer på sin förmåga än vad flickor gör kopplar jag till det 

Einarsson & Hultman (1994) skriver, att kraven på flickor och pojkar inte ser likadana 

ut i skolan. De menar att pojkar får mer talutrymme och uppmärksamhet av 

pedagogerna i klassrummet än vad flickor får. Pojkarnas vilja och lust att lösa 

problemen som min studie visade går att dra paralleller till det Ashbourne (2007) tar 

upp om Sandra Hardings genusteori, om att olika verksamheter organiseras utifrån olika 

könsperspektiv. Den så kallade strukturella nivån. Jag anser att skolan idag fungerar på 

detta sätt. Dagens pedagoger och skolor arbetar mycket med genus, men omedvetet så 

anser jag att flickor och pojkar behandlas olika och detta kan skapa att flickorna blir mer 

tillbakadragna och pojkarna vågar ta till sig problem på ett helt annat sätt än vad 

flickorna gör. 

 

Ahlberg med flera (2002, s 61) skriver att ”när barn kan koppla matematiken till sitt 

eget sätt att tänka ökar deras möjligheter att skapa innebörd i matematikens begrepp 

och symboler”. Detta visar också mitt resultat. Pojkarna i denna undersökning kopplade 

de olika lösningarna till sitt eget sätt att tänka i uppgiften. De tänkte utanför gränserna, 

vilket inte flickorna gjorde. 

 

6.3 Uppbyggnad 

Ahlberg med flera (2002) skriver att det är bra att använda sig av konkret laborativt 

material när man arbetar med tvådimensionella former. Detta skapar en större förståelse 

hos eleverna. Detta gjorde inte jag på alla uppgifter på arbetsbladet om tvådimensionell 

geometri, eleverna fick enbart pusselbitar till uppgift ett. Det kan ha varit därför vissa 

elever hade svårt att se vad det blev för former när de skulle sätta ihop två kvadrater 

eller två trianglar. Pojkarna hade svårare för det här än vad flickorna hade. Anledningen 

till att flickorna hade lättare för att lösa detta problem kan ha att göra med det Steenberg 

(1997) skriver om att flickor har lättare att koncentrera sig på likheter och detaljer. 
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Horn (2001) menar på att de flesta elever har kunskaper om former, men eftersom de 

inte arbetar med former och deras utformning så ofta så är det inte säkert att de alltid 

kommer ihåg hur de ska lösa ett problem. Det kan vara likadant i det här fallet för de 

elever som hade svårare för att se vad helheten av två olika former skulle bli. 

6.4 Synvillor 

En flicka av tio elever kunde se hur många trianglar som fanns på bilden.  

Detta visar att dessa elever ligger på nivå ett i van Hiele- modellen (Kilborn, 1992).  

Det innebär att de arbetar med geometriska former, deras utseende, namn och  

vilka former som passar ihop och så vidare. Detta är som mest bekant för dem. För  

att de ska komma till nivå två behöver de träna mer på övningar där de bland annat 

tränar att se dolda symboler, att se möjligheterna med de olika formerna. För enligt 

Kilborn (1992) ska eleverna kunna experimentera med de olika formerna på denna nivå, 

se deras olika vinklar och möjligheter och det kan inte dessa elever ännu. De ser inte 

möjligheterna i bilderna utan de ser bara bildens utformning.   

 

6.5 Klossens utseende 

Flicka I visar att detta är ett språk av andra ordning för henne. När jag frågar henne hur 

många sidor en kloss har så tolkar hon det som att hon ska räkna klossens sidlinjer. Den 

här flickan kommer från ett annat land och det är viktigt att vi kommer ihåg, som 

Grevholm (1994) skriver, att flickor och pojkar har olika behov, problem, förhållande 

eller förutsättningar vid sidan om matematiken. Det var två flickor (F och G) och två 

pojkar (A och B) som visste att det var sex sidor på en kloss. Horn (2001) skriver att 

tredimensionell geometri handlar om att se olika dimensioner, vilket flickorna H och J 

och pojkarna D och E hade förstått. De visste att det borde finnas fler sidor som de inte 

såg, men de visste inte hur de skulle komma fram till hur många sidor det var och därför 

skrev de fyra sidor. 

 

6.6 Dolda Klossar  

I den här övningen hade pojkarna bättre resultat än vad flickorna hade. Steenberg 

(1997) skriver att pojkar gärna testar olika sätt att komma fram till en lösning på ett helt 

annat sätt än vad flickor gör. Detta visar också min studie, flickorna nöjde sig med det 

Figur 4 
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svaret som de gav först, medan pojkarna hela tiden ville tänka till och se ifall det fanns 

andra lösningar på problemet. Steenberg (1997) skriver att pojkar får en större 

erfarenhet av lösningar och möjligheter än vad flickor får, på grund av att de testar olika 

sätt hela tiden. Steenberg (1997) skriver också att pojkar är bättre på tredimensionella 

former än vad flickor är. Han anser att pojkar har lättare att se och förstå det rumsliga på 

grund av att de just experimenterar, utforskar och prövar olika metoder mer än vad 

flickor gör.  

 

6.7 Synliga klossar 

Alla pojkar och flickor utom flicka J och pojke C klarade denna uppgift. Återigen kan 

det vara en brist på elevernas förståelse för begreppen i geometrin. Detta visar på hur 

viktigt det är att introducera ett matematiskt språk för eleverna, så det inte blir som 

Johnsen Höines (1997) tar upp om Vygotskijs teori om ett språk av andra ordning, utan 

ett språk av första ordning. Inte heller här kunde jag märka några skillnader utifrån kön. 

Att jag inte kunde se några skillnader utifrån kön kan bero på det Sandra Harding tar 

upp i sin genusteori, om den individuella nivån, den personliga synen på könsskillnader 

mellan flickor och pojkar (Ashbourne,2007). Hur pedagogen ser på flickor och pojkar 

spelar stor roll i hur eleverna formas till att bli. Lägger pedagogen stor vikt på att flickor 

ska vara flickor och pojkar ska vara pojkar så är det så de blir också, men släpper 

pedagogen allt som har med flickor och pojkar att göra och bara låter eleverna vara 

elever så får de själva göra valet hur de vill formas längre fram.  

 

6.8 Slutsats av resultat och analys 

Finns det några skillnader i flickors och pojkars tillvägagångssätt när det kommer till 

att lösa tvådimensionella och tredimensionella geometriska problem? 

I min studie har jag kommit fram till att det i tvådimensionell geometrisk 

problemlösning finns en liten skillnad till pojkarnas fördel när det kommer till att lösa 

de olika problemen. Det finns även vissa skillnader i tredimensionell geometrisk 

problemlösning till pojkarnas fördel, men alla dessa skillnader är väldigt små.  
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Vad är det som skiljer flickor och pojkar åt när de löser ett tvådimensionellt och 

tredimensionellt geometriskt problem? 

De små skillnader som jag sett i tvådimensionell geometrisk problemlösning är att 

pojkarna testar sig fram mer för att hitta en lösning till problemen. Flickorna testar inte 

olika sätt att lösa problemen på. De frågar oftare om de gör rätt, medan pojkarna jobbar 

på med sina egna idéer och tankar. De små skillnader som jag sett i tredimensionell 

geometrisk problemlösning är att pojkar har lättare för att se de olika dimensionerna på 

en kloss och olika tredimensionella modeller, samt att pojkar har som Steenberg (1997) 

skriver en bättre rumsuppfattning än flickorna.  

 

Varför finns det skillnader i flickor och pojkars tillvägagångssätt att lösa de 

tvådimensionella och tredimensionella geometriska problemen? 

Jag anser att skillnaderna finns för att pojkar vågar testa sig fram mer, de tar ett större 

risktagande som Steenberg (1997) menar på. Pojkarna i min undersökning hade också 

viljan och lusten till att undersöka och testa lite mer i de tvådimensionella och 

tredimensionella problemen. Det kan också vara så att skillnaderna finns, som 

Grevholm (1994) skriver, på grund av elevernas olika förkunskaper till ämnet, men 

eftersom dessa inte testades så är det svårt att avgöra. Det kan också handla om det 

Ashbourne (2007) skriver att Sandra Harding tar upp, att hur vi tänker och resonerar, 

handlar om genus hela tiden. Vårt sätt att resonera handlar om hur vi har blivit lärda att 

resonera, vårt sätt att vara handlar om hur vi har blivit lärda att vara. Ekström 

(SOU,2004:115) tar upp om att det är vi som är i flickor och pojkars närhet som skapar 

just flickor och pojkar. Omedvetet påverkar föräldrar, pedagoger, kompisar och alla 

personer i barnens närvaro deras sätt att formas till flicka eller pojke.  
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7. Diskussion 

I det här kapitlet kommer jag att diskutera resultatet kring studien som gjorts kring 

könsskillnader i tvådimensionell och tredimensionell geometrisk problemlösning. 

 

7.1 Resultat diskussion 

I min studie visar det sig att det finns svaga skillnader i både tvådimensionell och 

tredimensionell geometrisk problemlösning mellan flickor och pojkar. Jag trodde 

däremot att jag skulle få se tydligare skillnader kring hur pojkar och flickor löser olika 

tvådimensionella och tredimensionella geometriska problem. Jag blev väldigt fascinerad 

över hur eleverna tänkte när de skulle lösa problem. De flesta pojkar gick utanför de 

gränser som fanns för att hitta lösningar, de kom på sätt att lösa problem på som inte ens 

jag hade tänkt på. Flickorna var lite mer reserverade när det gällde att lösa de olika 

problemen. Under intervjuerna och observationerna var jag väldigt noga med att 

förklara att jag inte var ute efter rätt svar, utan jag förklarade att jag ville se hur de 

tänkte kring de olika problemen. Trots detta samlades pojkarna kring mig, när jag kom 

tillbaka till klassrummet, för att få veta vilka de rätta svaren var. Det här gjorde mig 

förvånad och jag började tänka om pojkarnas svar och lust att lösa problemen handlade 

om tävlingsinstinkt. Ingen av flickorna var intresserade av svaren när intervjuerna och 

observationerna var klara.  

 

Min egen förförståelse till ämnet är god. Jag har precis läst 15 högskolepoäng i 

matematik, samt läst 15 högskolepoäng grundläggande matematik tidigare under min 

utbildning. Däremot tror jag inte att min förförståelse för undersökningen har spelat 

någon roll för eleverna, eftersom vi inte diskuterade arbetsbladen mer än att vi pratade 

om vad tvådimensionell geometri och tredimensionell geometri innebar. 

 

7.2 Värdering av mitt arbete 

Jag är väldigt nöjd med min egen insats i den här studien med tanke på hur lite tid vi 

hade för undersökningen. Jag känner att jag lärt mig mycket om ämnet och jag hade 

gärna forskat vidare för att se vilket utfall en större studie hade givit. Intervjuerna gav 

mig mycket och eftersom jag observerade barnen under deras process med arbetsbladen 
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känner jag att jag kunde tolka och förstå deras resultat och resonemang. Det var lättare 

att sätta in deras resultat i ett sammanhang och denna känsla av helhet anser inte jag att 

jag hade fått ifall jag hade lämnat ut en enkät till eleverna och samlat in dem igen. Före 

detta arbete sa en lärare till mig att det här arbete skulle bli som en berg och dalbana, 

han hade helt rätt. Ena stunden var jag uppe på toppen och njöt av hur roligt det var och 

andra stunden ville jag bara skrika av frustration och hjälplöshet. Trots detta har jag haft 

riktigt roligt när jag skrivit mitt examensarbete. 

 

7.3 Fortsatt forskning 

Tvådimensionell och tredimensionell geometrisk problemlösning är ett ämne som går 

att forska i hur mycket som helst. Genom att undersöka könsskillnaderna i 

tvådimensionell och tredimensionell geometrisk problemlösning öppnas nya vägar för 

att forska vidare inom geometrisk problemlösning och genus. Frågor som kom upp 

under min undersökning vad bland annat; är det vi i skolan som sätter gränser och regler 

för hur flickor och pojkar ska tänka och bete sig? Präglas barnen idag av hur samhället, 

skolan och hemmen är uppbyggda? Vad är det som gör att flickor och pojkar ändå 

skiljer sig åt?  För varje svar jag har sökt har det kommit en ny fråga, en ny lust att lära 

mig mer kring flickor och pojkars olika synsätt och inlärning.   
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Bilagor 
 

Arbetsblad om tvådimensionell geometrisk problemlösning 

 
 

1. Du har dessa tre pusselbitarna.  
Vilken av de figurerna nedan kan du inte bygga?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.   Vilka olika geometriska former kan du hitta på den här 

gubben? 
 
   
 
 
3. Om du sätter ihop två kvadrater vilken geometrisk form får 

du då? 
 

 
 

4.Om du sätter ihop två trianglar, vad får du för 
geometrisk form då? 

 
 

5.Hur många tringlar ser du? 
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Arbetsblad om tredimensionell geometrisk problemlösning 

 
 

1. Hur många klossar är det här tornet byggt av? Ringa in 
rätt svar. 
 

6    7 8 10 12 
 
 
 
 
 

2. Hur många kuber behövs det för att bygga trappan på bilden? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 A) Hur många sidor har en kub? 
 
 
 
B) Hur många kuber behövs det för att bygga 
tornet på bilden? 
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Intervjufrågor till eleverna 

 
1. Vad är geometri för någonting? 

2. Vet du vad de här olika formerna heter? (Kvadrat, triangel och rektangel) 

3. Hur tänkte du när du löste den här uppgiften? 

4. Vad är det för skillnad mellan en kloss och en kvadrat? 

5. Var det någon uppgift som var lättare än någon annan? 

6. Var det någon som du tyckte var svår? 
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