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Sammanfattning:  
Att arbeta med geometri på ett varierat sätt där kommunikation är i fokus ger eleverna 
möjligheter att befästa sina kunskaper på ett djupare plan. En studie som har gjorts på två 
skolor i Sverige där syftet var att undersöka hur elever kommunicerar och använder sig av 
geometriska begrepp. Syftet växte fram utifrån tidigare forskning, internationella rapporter 
samt egna erfarenheter kring geometri från verksamheten. Genom en planering som var 
utformad utifrån trollbrev gavs eleverna möjligheter att kommunicera i olika situationer som 
ljud- och videoinspelats och synliggörs i vårt resultat. Genom insamlad empiri analyserades 
materialet och därefter skrevs vårt resultat fram med utgångspunkt i rubriceringar som var 
förbestämda kategorier: muntlig kommunikation, skriftlig kommunikation samt estetisk 
kommunikation. Resultatet av vår studie visar bland annat på att elever uttrycker sina 
kunskaper på olika sätt i olika kommunikationsmoment. Vi vill genom denna studie belysa 
vikten av att varierande kommunikationssätt fördjupar elevernas begreppsförmåga. 
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Förord 
 
Vi som har skrivit detta examensarbete heter Carolina Stensson och Melinda Rush. Vi 
studerar vid Högskolan i Halmstad på lärarutbildningen med inriktning F-3 vilket är en 
utbildning på fyra år. Redan i början av utbildningen 2012 väcktes vårt intresse för matematik 
och då vi påbörjade kursen i matematik blev det intresset ännu starkare. Under tredje året 
skrev vi examensarbete 1 som var en litteraturstudie där vi inriktat oss mot 
matematiksvårigheter och det arbetet fick oss att fundera vidare kring det här med matematik. 
När tiden närmade sig att påbörja arbetet med examensarbete 2 hade vi diskuterat fram att vi 
ville fortsätta med området matematik, men nu genom att undersöka hur elever kommunicerar 
geometri. Under skrivprocessen har vi gemensamt formulerat de olika delarna i studien. 
Därför har ingen tagit ett större ansvar för någon del än den andra utan båda har varit lika 
delaktiga. 
 
Tack till våra handledare som har väglett oss under examensarbetet.  
 
Falkenberg den 20 juni 2016 
 
 

Carolina Stensson och Melinda Rush 
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1. Inledning 
	
Här följer en studie om matematikundervisning med fokus på elevers användande av 
de geometriska begreppen i de lägre åldrarna. Fokus ligger dels på geometriska 
begrepp, men även på hur elever kommunicerar begreppen genom olika 
kommunikationssätt. PISAs (Programme for International Student Assessment) 
internationella undersökning (Skolverket, 2013) genomförs på femtonåringar inom 
ämnena matematik, naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning. Ett av 
resultaten tyder på att svenska elevers kunskaper inom matematik sjunker. I rapporten 
synliggörs även att geometri är ett av de områden elever har svårast för samt att elever 
upplevs ha svårt för de matematiska begreppen. Bentley (2008) har analyserat TIMSS 
(Trends in International Mathematics and Science Study), vilket är en internationell 
undersökning där elever i årskurs fyra och åtta testas bland annat i ämnet matematik. 
Enligt Bentley (2008) visar TIMSS undersökning att svenska elever inte har 
tillräckliga kunskaper inom matematik för att uppnå kunskapskraven. Bland annat 
visar undersökningen på en stor försämring inom geometri där resultaten sjunkit med 
20 % jämfört med tidigare. Eleverna testas genom att de får lösa tre olika sorters 
uppgifter. Den första sortens uppgifter är frågor där eleverna får olika alternativ att 
välja bland och får kryssa i sitt svar. Den andra sortens uppgifter innebär att eleverna 
endast behöver presentera ett svar och i den tredje innebär det att eleverna utöver ett 
svar även behöver presentera hur de kommit fram till lösningen. Det Bentley lyfter 
fram i sin analys är att svenska elevers resultat försämrats sedan tidigare 
undersökningar. Resultaten från 2008 visar att svenska elever endast löst en till två 
uppgifter av sex till åtta uppgifter. Vidare jämför Bentley TIMSS aktuella resultat 
med resultaten från 1995 där eleverna löst fyra uppgifter vilket visar på en försämring 
från fyra lösta uppgifter till två. Bentley drar slutsatsen att undervisningen i svensk 
skola främst fokuserar på lösningsprocedurer och då att undervisningen tappat den 
begreppsliga förankringen.  
 
Vidare står det i det centrala innehållet för matematik i Lgr-11 (Skolverket 2011) att 
elever i årskurs 1-3 ska kunna visa på kunskaper kring de geometriska begreppen, 
bland annat fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt 
deras grundläggande egenskaper. Wadlington & Wadlington (2008) synliggör i sin 
studie att elever kan ha svårigheter att förstå de olika begreppen och forskarna menar 
att lärare bör variera undervisningen för att elever inte ska hamna i 
begreppssvårigheter. Elever är olika och därför kan inte undervisningen utformas lika 
överallt enligt Skolverket (2011), utan läraren bör ta hänsyn till elevers förutsättningar 
och behov.  
 
Skolan har ett särskilt ansvar enligt skolverket (2011) att alla elever når 
kunskapsmålen, och därför går det inte att utforma undervisningen på samma sätt för 
alla. Johnsen Høines (1998) refererat i Solem (2006) menar att det finns språk som är 
av första och andra ordningen. Med första ordningen avses ord som är bekanta och 
som eleven behärskar och använder i det vardagliga samtalet och ord av andra 
ordningen är ord som inte är bekanta eller används i vardagssamtal. För att eleverna 
ska bli bekanta och lära sig ord som är av andra ordningen behöver läraren väva ihop 
de nya orden med ord de redan behärskar.  
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Löwing och Kilborn (2010) kom fram till att de flesta eleverna på högstadiet tycktes 
sakna förståelsen för geometri. Det synliggjorts genom kartläggning av elevers 
kunskaper i skolverkets diagnoser Diamant och uppföljningsmaterialet Briljant, samt 
att eleverna visade på brister kring begrepp vid elevintervjuer. Löwing och Kilborn 
berättar att en orsak kunde vara att eleverna under de tidiga skolåren inte gavs 
tillräckligt med undervisning för att få förståelse för geometriska begrepp och termer 
genom laborationer. Det har lett till att eleverna under senare skolår saknat både 
språket och begreppen för att kunna föra enkla resonemang om de geometriska 
figurerna och deras egenskaper.  
 

1.1 Problemformulering 
Genom PISA och TIMSS har det synliggjorts att elever kan ha svårigheter att förstå 
matematiska begrepp och då bland annat inom geometri. Geometriska begrepp är 
specifika och används endast vid inlärning av geometri, andra matematiska begrepp 
används frekvent i matematikundervisningen. Det gör att eleverna ges färre tillfällen 
att befästa de geometriska begreppen jämfört med övriga matematiska begrepp. 
Vidare har vi sett att det skapar bättre möjligheter för eleverna att lära sig de 
matematiska begreppen genom en varierad undervisning. En annan aspekt som är 
relevant är att läraren bör förse eleverna med verktyg som hjälper eleverna att ta till 
sig kunskapen och göra den till sin egen. Vår undersökning riktar därav in sig på hur 
elever kommunicerar matematik, som sedan har lett oss till att inrikta oss mot elevers 
kommunikation med hjälp av geometriska begrepp. 
 

2. Syfte 
 
Syftet med vår studie är att undersöka hur elever kommunicerar och använder sig av 
geometriska begrepp i de förbestämda kommunikationsvägarna muntlig, skriftlig och 
estetisk genom bild. 
 
Vår forskningsfråga är: 
Hur skiljer sig elevernas användning av de geometriska begreppen i de förbestämda 
kommunikationsvägarna? 
 

3. Tidigare forskning 
 
I kommande avsnitt presenteras tidigare forskning till studien med en kort 
sammanfattning av de sex forskningsresultaten: Löwing (2004), Riesbeck (2008), 
Pettersson (2008), Engvall (2013), Wadlington och Wadlington (2008) samt Sjöberg 
(2006). Forskningsresultaten är skrivna i en ordning som utgår från det mest relevanta 
till de minst relevanta. Forskningen utgår från matematik generellt och inte geometri 
specifikt. Vi har upplevt att det har varit svårt att hitta forskning som rörde geometri. 
Därav har vi endast med en forskare, Löwing, som skriver om geometri i sin studie. 
De två sista forskningsresultaten vi går igenom, Wadlington och Wadlington samt 
Sjöberg, tar upp matematiksvårigheter och vi tänker att studierna är relevanta till vår 
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studie då elever ibland hamnar i svårigheter kring begreppsförståelse och dessa 
studier belyser det. 
 
Löwing (2004) forskade om hur pedagogerna i studien stöttade eleverna i deras 
utveckling med det matematiska språket. Löwing ljudinspelade 
matematikundervisningen hos nio lärare i olika årskurser, som utbildat sig de senaste 
10 åren. Det Löwing fick syn på efter att ha analyserat materialet var att 
kommunikationen i klassrummen var bristfällig. Orsaken till det var att lärarna 
undvek att använda ett matematiskt språk när de talade med eleverna vilket ledde till 
att eleverna fick bristfälliga kunskaper om begrepp inom bland annat geometri. 
Löwing drog då slutsatsen att språket och kommunikation är två viktiga element inom 
matematiken.  
 
Riesbecks (2008) syfte var att få syn på hur läraren i studien och eleverna samtalade 
med varandra i klassrummet och vilka begrepp de då använde. Riesbeck har 
observerat lärarens och elevernas samtal då de arbetar med problemlösning och har 
använt sig av video och ljudinspelningar för att samla in empirin. Riesbeck 
uppmärksammade att eleverna behövde ett samband mellan begrepp de skulle lära sig 
och sin vardag för att kunna lära och förstå sig på begreppen. 
 
Pettersson (2008) uppmärksammade i sin studie elevers individuella olikheter inom 
matematik. För att besvara syftet arbetade Pettersson med två empiriska studier, en 
fallstudie och en enkätstudie. I fallstudien följde Pettersson två elever i de senare åren 
av grundskolan genom matematikundervisningen samt genom intervjuer. 
Enkätundersökningen genomfördes i tre kommuner i södra Sverige där totalt 180 
pedagoger från alla olika grundskoleårskurser deltog. Lärarna besvarade frågor kring 
vilka undervisningsmodeller de använder samt om lärarna har eller har haft elever 
med särskilda förmågor i matematik och hur de då upptäckte och bemötte dessa 
förmågor. Resultatet från studien visar att lärarna i många fall inte såg elevernas 
matematiska förmågor då eleverna till största del arbetade enskilt i matematikboken. 
Pedagogerna i studien värdesatte snabbtänkthet, självständighet och bra provresultat. 
 
Engvalls (2013) syfte var att beskriva, analysera samt förstå 
matematikundervisningen på lågstadiet. Undersökningen genomfördes som en 
fältstudie för att undersöka vad elever och lärare gör i matematikklassrummet. 
Engvall har gjort deltagande observationer som till stor del genomförts med 
videoinspelningar samtidigt som hon även ljudinspelade och efter observationerna 
fördes fältanteckningar. Engvalls studie visar att kommunikationen i klassrummet 
samt vilka regler som finns är avgörande för eleverna då de ska lära sig matematik. 
Studien visade även att elevernas möjligheter till att utveckla sina kunskaper i 
matematik påverkades av hur läraren i studien uttryckte sig, genom hur laborativt 
material togs till vara, men även hur läraren lyckades bemöta elevernas tankar. 
 
Wadlington och Wadlingtons (2008) studie handlade om vad matematiksvårigheter 
kan innebära samt hur lärarna kan hjälpa eleverna med dessa svårigheter. Studien var 
en kunskapsöversikt där Wadlington och Wadlington tog del av andra forskares 
resultat och sammanställt dessa. Resultatet Wadlington och Wadlington tog upp var 
att elever lärde sig på olika sätt och när eleverna hittade sitt sätt att lära sig på hittade 
eleverna även sin egen lärstil. Forskarna menade på att det underlättade för eleverna 
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då eleverna då kunde ta kontroll över sitt eget lärande. Vidare menade Wadlington 
och Wadlington att elever kunde ha svårigheter att förstå det matematiska språket 
med symboler osv. 
 
Sjöberg (2006) ville i sin studie ge en grundläggande bild av elever i 
matematiksvårigheter. Studien utfördes på fyra skolor där Sjöberg observerade 
eleverna. Vidare valde Sjöberg att göra en studie på enbart barn med svenska som 
hemspråk och uppmärksammade då att matematiksvårigheter kan förändras över tid 
och inte behöver finnas i framtiden. Sjöberg synliggjorde även att eleverna i studien 
hade en arbetsinsats inom matematiken som var låg. Sjöberg menade då på att det 
kunde resultera i att eleverna inte fick tillräckligt med kunskaper för att uppnå önskat 
resultat, speciellt inte om eleverna beskrev ämnet som svårt att förstå.  
 
Nedan presenteras forskarnas resultat i förhållande till varandra, resultaten kommer 
att presenteras under tre teman. Den första kategorin är matematikboks undervisning 
som synliggjorde hur olika lärare lägger upp sin matematikundervisning i de 
forskningsstudier som används i studien. Anledningen till att vi tog med forskning om 
matematikboks undervisning var för att ta reda på hur matematikundervisningen kan 
se ut i svenska skolor och om matematikboks undervisning kan påverka eleverna. Den 
andra kategorin är hur förbättras begreppsförmågan? Denna kategori synliggör vad 
tidigare forskning visade på inom matematiska begrepp samt hur forskning belyser att 
lärare ska arbeta med begrepp. Den tredje kategorin är muntlig kommunikation som 
synliggjorde hur kommunikation kan se ut i olika klassrum. 
 

3.1 Matematikboks undervisning 
Pettersson (2008, s. 115) uppmärksammade att de lärare som ingick i studien belyste 
att deras lektioner mestadels innebar tyst räkning i matematikboken. Pettersson 
synliggjorde att de gemensamma genomgångarna och diskussionerna upptog en liten 
del av lektionstiden. Vidare lyfte Pettersson att lärarna i studien lät eleverna laborera 
med matematik vid få tillfällen och att det skedde mer i de lägre åldrarna, men att det 
fortfarande var lite. De flesta lärarna Pettersson intervjuade ville förändra sin 
undervisning och önskade då att lägga mindre fokus på läromedel och istället satsa på 
den gemensamma undervisningen i klassen. Problemet var dock att lärarna i studien 
kände sig otillräckliga. Löwing (2004, s. 249) belyste utifrån sin studie att en del 
elever fått all information från matematikböckerna och att läraren funnits som ett stöd 
om de behövt hjälp. Anledningen var för att lärarna i studien ansåg att eleverna på det 
sättet gjorde kunskapen till sin egen. Även Pettersson (2008, s.116) synliggjorde 
arbete i matematikboken som en undervisning där elever fick visa sina förmågor 
genom matematikboken och att läraren använde det tysta lärandet som metod. Det var 
dock enbart de elever som kunde arbeta självständigt och snabbt som lyckades visa 
sina förmågor. Petterssons studie visade att elever hade goda förmågor i matematik, 
de fick bara inte uttrycka dem. Däremot har Engvall (2013, s.136) i sin studie 
synliggjort att halva lektionen bestod av en genomgång och den andra halvan arbete 
med matematikboken. Eleverna i studien arbetade självständigt, men tog ofta hjälp av 
varandra. Då läraren i studien höll genomgångar var det inte bara eleverna som räckte 
upp handen som förväntades svara på frågor utan läraren bjöd in alla elever.  
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3.2 Hur förbättras begreppsförmågan? 
Wadlington och Wadlington (2008, s. 2, 4-5) synliggjorde att en del elever upplevde 
svårigheter att förstå de olika matematiska begreppen. Enligt Wadlington och 
Wadlington borde lärare variera undervisningen för att undvika att eleverna ska 
hamna i svårigheter med begrepp. Genom att variera undervisningen hjälper läraren 
eleverna också att hitta sina egna lärstilar. Detta ger i sin tur eleverna vetskapen om 
hur de tar till sig sin kunskap på bästa sätt samt hur de tar kontroll över sitt eget 
lärande. Vidare menade Wadlington och Wadlington (2008) att det är viktigt att 
läraren bygger upp undervisningen på ett sätt där nya begrepp kombineras med redan 
igenkända begrepp. Wadlington och Wadlington hävdade att det är av fördel om 
läraren ger instruktioner tillsammans med konkret material för att tydliggöra för 
eleverna från början. En anledning till att det kunde vara svårt med matematiska 
begrepp enligt forskarna var att eleverna oftast använde både vardagsbegrepp och 
matematiskt begrepp i undervisningen.  
 
Om läraren involverar nya begrepp genom att låta eleverna tänka, tala och skriva kan 
elevernas medvetenhet och delaktighet i matematiken stärkas enligt Riesbeck (2008, 
s. 65). Riesbeck menade vidare att de tre arbetsmomenten var beroende av varandra 
för att de främja elevernas utveckling. Även Löwing (2004, s. 255) synliggjorde en 
metod för att befästa nya matematiska begrepp genom att låta eleverna göra något 
konkret exempelvis laborativ matematik. Löwing belyste att lärare borde visa 
kopplingen mellan det konkreta och abstrakta. Löwing lyfte bland annat ett exempel 
där en lärare från studien ville lära eleverna geometri. Läraren hade en klar bild av hur 
undervisningen skulle gå till, både genom att berätta om geometrin i vår historia men 
också genom laborationer vilket var något hon fått med sig från sin utbildning. 
Problemet var dock att läraren inte trodde på laborationer och det kan ha varit 
anledningen till att det var stökigare i klassrummet än hon önskat. Vidare talar 
Riesbeck (2008, s. 69) att lärare och elever lärde sig termer och begrepp i den 
omgivningen de då befinn sig i. Utvecklingen av begrepp, begreppssystem och samtal 
sker inte naturligt utan måste skapas i människors sätt att kommunicera i olika 
situationer. I Löwings resultat (2004, s. 180) synliggjordes det att elever upplevde 
svårigheter med de tredimensionella figurerna i geometri. Läraren menade att lärare 
borde konkretisera begreppen samt gör en koppling till elevernas vardag vilket då 
kunde ge eleverna större förståelse. 
 

3.3 Muntlig kommunikation 
Då eleverna enligt Sjöberg (2006, s. 229) befann sig i det som Vygotsky kallar den 
närmsta utvecklingszonen (zone of proximal development) var eleverna oftast på väg 
att lösa uppgiften, allt de behövde var kommunikation med sin lärare för att få en 
större förståelse. Vidare visade Sjöbergs (s.224-226) studie på att eleverna ofta bara 
jobbade i halvfart då de hellre pratade med varandra om sådant som inte rörde 
lektionen. I Engvalls (2013, s. 238) avhandling beskrev hon liknande situationer som 
omvänd kamratpåverkan. Omvänd kamratpåverkan menade Engvall var då eleverna 
påverkade varandra på ett sätt som ledde till att eleverna tappade sitt engagemang. 
Det kunde också visa sig genom att eleverna inte hjälpte varandra, kanske för att de 
inte upplevde det som en självklarhet att det var ok att hjälpas åt. Ett annat exempel 
var då en elev med sin hand alternativt en bok eller liknande skyddade det eleven höll 
på med för att inte andra elever skulle få se. Däremot har Sjöberg (2006, s. 117) i sin 
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studie synliggjort att eleverna hellre frågade sina kamrater då de stötte på någon 
svårighet istället för att fråga läraren. Anledningen var inte att läraren var otillräcklig, 
utan att eleverna ansåg att lärarens förklaringar var för svåra att förstå. 
Kommunikationen mellan elever har visats vara extra värdefull, men då klasserna är 
stora blir kommunikationen mellan eleverna snarare ett störande moment och 
arbetsron minskas. Wadlington och Wadlington (2008, s. 5) menade att genom 
pararbete skedde kommunikation mellan eleverna som bidrog till att kunskapen 
erhölls. Det var däremot viktigt att paren som valdes ut fungerade vid samarbetet för 
att då förhindra att konkurrens uppstod. Löwing (2004, s.255) synliggjorde att lärarna 
i studien oftast valde att sätta eleverna i små grupper för att aktivera dem, men att det 
emellertid var svårt då eleverna ofta var på olika nivåer.  
 
Löwing (2004, s. 245) synliggjorde i sin studie att lärare då de undervisade i geometri 
ofta använde sig av ett vardagsspråk i olika situationer och då på ett otydligt sätt. Det 
har i sin tur lett till att elever hindrats i att utveckla sitt geometriska språk på ett 
korrekt sätt. Löwing menade vidare även på att lärarna inte skiljde på fyrkant, 
fyrhörning samt kvadrat i undervisningen, vilket resulterade i att eleverna hamnade i 
språkliga problem. Löwing (2004, s. 251, 254) menade även att lärare behövde ha 
kännedom kring elevernas förkunskaper för att kunna föra en djupgående dialog som 
bidrog till lärande. Om lärare inte har förkunskaper om eleverna riskerade båda 
parterna att prata förbi varandra. Löwing menade på att elever blir påverkade av sin 
lärares språk och därför var det av stor vikt att läraren var säker på de matematiska 
begreppen. Riesbeck (2008, s. 69) menade på att lärarna kunde ersätta tyst räkning 
som var då eleverna enskilt satt tysta och löste uppgifterna och istället arbeta med 
matematiska samtal. Genom att eleverna fick gestalta och tolka sin egen kunskap fick 
de möjligheten att lära sig ny kunskap. Genom att läraren i lärandesituationer skapade 
samtal med kvalitet utvecklade eleverna sitt språk och därmed även förståelsen. 
Kvalitet i sammanhanget innebär enligt Riesbeck att lärare och elever aktivt använder 
ord, tecken, begrepp och situationer där de är medvetna om det matematiska språket.  
 

3.4 Sammanfattning 
Genom tidigare forskning synliggjordes det att elever ofta arbetade enskilt i 
matematikboken på matematiklektionerna. Det blev även synligt att det fanns olika 
undervisningsmetoder som kunde gynna elevernas utveckling inom matematik. Det 
belystes även att kommunikationen under matematiklektionerna var av stor vikt för att 
hjälpa eleverna i deras kunskapsutveckling vilket då även gällde begreppsförståelse. 
Slutligen synliggjordes det att eleverna genom samspel kunde förbättra 
begreppsförståelsen då de förstod sina kamraters förklaringar bättre än lärarens. 
 

4. Metod och genomförande 
 
I metodkapitlet redogörs för vilken metod som har använts i studien och varför. Här 
kommer vi även beskriva urval samt hur genomförandet har skett. Avsikten med 
studien var att förstå hur elever kommunicerar de geometriska begreppen och för att 
ta reda på det valde vi att göra en kvalitativ studie med observationer som metod. 
Enligt Bryman (2011) innebär en kvalitativ studie att forskaren har en 
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forskningsstrategi där forskaren oftast lägger vikten vid det som sägs då insamling 
och analys av empirin sker.  
 

4.1 Teoretiskt perspektiv 
Uppgifterna som vi utformat till eleverna i vår studie utgår från ett sociokulturellt 
perspektiv då det är kommunikationen och samlärandet i ett klassrum som har 
studerats. Lärandet sker i interaktion med andra och är en social process. Philips & 
Soltis (2014, s.85) talar om det sociokulturella perspektivet och menar att lärande inte 
kan ske utan språket, då språket har en avgörande betydelse på grund av att ämnena i 
skolan är socialt grundande. Detta är en åsikt som även Säljö (2015, s.95) uttrycker 
angående det sociokulturella perspektivet då han menar att en viktig aspekt är att 
elever inte lär sig endast genom egna erfarenheter utan även genom andras. För att 
skapa en djupare förståelse behöver eleverna ha tillgång till ett socialt sammanhang 
där möjligheter för tankar och reflektioner finns. Författaren tar även upp vikten av 
samlärande, där eleverna lär sig med och av varandra. Något som förtydligas i Cole & 
Wertsch (1996) där det står att det sociokulturella perspektivet lägger vikten i det 
sociala då det individuella och det sociala spelar en stor roll i befästandet av kunskap. 
Vidare talar Säljö (2015) om Vygotskys teori, den proximala utvecklingszonen. Säljö 
beskriver den första zonen som innebär den kunskap och färdighet eleven redan 
behärskar, den andra zonen, även kallad den närmsta utvecklingszonen (ZPD), 
innebär den kunskap och färdighet som eleven kan ta till sig med hjälp av yttre stöd. 
Slutligen den tredje zonen innebär den kunskap och färdighet som ligger bortom vad 
eleven kan lära sig just nu. Säljö (2010) tar upp externalisering, ett begrepp som 
innebär att man uttrycker sina kunskaper. Säljö menar på att man kan externalisera på 
många olika sätt som till exempel med hjälp av kroppsspråk, bild, skrift och tal. I och 
med att vi har valt ett sociokulturellt perspektiv framkom ovan nämnda begrepp som 
utgjorde vårt analysverktyg. Begreppen är: externalisering, ZPD samt samlärande. 
 

4.2 Vad är en observation? 
Enligt Björndal (2005) betyder begreppet observation i teoretiska sammanhang en 
uppmärksam iakttagelse, det vill säga när något observeras som är av pedagogisk 
betydelse. Om forskaren vill ha gott om information från det pedagogiska skeendet 
kan ljud- och bildinspelning vara ett praktiskt observationsverktyg då skeendet kan 
spelas upp igen (Björndal, 2005). Vidare beskriver Bryman (2011) den ostrukturerade 
observationen som en variant där forskaren inte har något observationsschema utan att 
syftet istället är att på ett detaljerat sätt få syn på hur deltagarna i studien beter sig. 
Bryman menar att denna observation är vanligast vid icke-deltagande observationer. I 
vårt fall har vi deltagit både genom att introducera trollbreven, hålla i undervisningen, 
samt stötta upp vid elevernas diskussioner. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 
den utfrågade ibland håller inne på information och genom att utfrågaren ibland 
medvetet ställer ledande frågor kan mer information komma fram.  
 

4.3 Urval 
Insamlingen av det empiriska materialet genomfördes på två olika skolor i två olika 
klasser. De skolor studien utförts på är utvalda genom ett bekvämlighetsurval. Enligt 
Bryman (2011) är bekvämlighetsurval ett urval som består av personer som är 
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lättillgängliga för studien. I vårt fall rörde det sig om skolor vi haft VFU på. Den ena 
klassen var en åk 1 med 17 elever och den andra klassen var en åk 2 med 14 elever. 
Studien har utförts i helklass i åk 2, men mestadels i halvklass i åk 1. Anledningen till 
det var att skolan där ettorna gick hade fler resurser och att de därför nästintill alltid 
var i halvklass. Däremot anser vi inte att det påverkade vårt resultat då eleverna var på 
samma nivå inom geometri samt att eleverna var ungefär lika många i varje klass. Vi 
tänker då att alla elever fick samma möjligheter och tid. Dock blev det fler 
observationstillfällen i åk 1 då klassen var uppdelad i två grupper. 
 

4.4 Insamling av empiri 
Vi valde att använda oss av observationer vid insamling av vår empiri för att kunna 
besvara vår forskningsfråga. Våra observationer dokumenterades genom ljud- och 
videoinspelning. Då vi ville få syn på hur elever kommunicerar och använder sig av 
geometriska begrepp i de förbestämda kommunikationsvägarna muntlig, skriftlig och 
estetisk valde vi att skapa en pedagogisk planering (se bilaga 1) som utformade fyra 
trollbrev (se bilaga 2). Tanken med det var att skapa en intresseväckande 
undervisning där uppgifterna skulle vara meningsfulla genom att eleverna hjälpte 
trollen. De olika breven skapade möjligheter för eleverna att använda de geometriska 
begreppen genom de olika kommunikationsvägarna. Eleverna var vana vid att arbeta i 
matematikboken och vi ville se hur de kommunicerar med andra kommunikationssätt.  
 
Anledningen till att vi valde att ha de tre kommunikationssätten var för att synliggöra 
hur eleverna kommunicerade i de olika uttrycksformerna och att jämföra dem för att 
se hur kommunikationssätten skiljer sig. Vi valde den muntliga delen för att det är en 
stor del av geometrin att kunna uttrycka de geometriska begreppen på ett muntligt 
sätt. Den skriftliga delen valdes för att vi ansåg att det är viktigt att kunna uttrycka 
begreppen i skrift och för att se hur eleverna uttrycker sig annorlunda i skrift än i de 
andra två uttryckssätten. Valet av att benämna sista kategorin som estetisk 
kommunikation genom bild var för att studien gick ut på att jämföra olika 
uttryckssätt. Anledningen till att vi valde bild och inte exempelvis musik, drama eller 
dans var för att vi ville se hur eleverna uttryckte sina kunskaper genom bild. Vi ville 
genom bilden bidra med ett meningsskapande tillsammans med de övriga trollbreven 
samt att vi ville ge eleverna chansen att uttrycka sig på ett annat sätt än muntligt och 
skriftligt. Vi tänker oss att musik, drama och dans inte var lika relevanta till vår studie 
då dessa uttryckssätten kräver mer planering och tid. 
 
I det första brevet uppmanades eleverna att parvis föra ett samtal då de ritade och 
byggde hus till trollen. Samtalen som fördes spelades in med videoinspelning i ena 
klassen och ljudinspelning i andra klassen. När eleverna var klara med sina hus 
redovisades husen och dokumenterades med video- och ljudinspelning. Det andra 
brevet innefattade en uppmaning till eleverna att formulera sig i skrift kring vilka 
geometriska begrepp de använt då de ritat och byggt husen. Uppgiften 
dokumenterades genom att vi tog del av den skrivna texten. I det tredje brevet 
uppmanades eleverna att beskriva vilka geometriska figurer de hittat i sina hem, vilket 
dokumenterades genom videoinspelning. Därefter ritade eleverna sovrum till trollen 
där de använde geometriska figurer. Sedan beskrev eleverna begreppen för läraren 
som antecknade på elevernas bilder (se bilaga 3). I det fjärde brevet uppmanades 
eleverna att genomföra ett sorteringsarbete av de geometriska figurerna och 
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därigenom föra en diskussion om vilka figurer som skulle ligga tillsammans och vilka 
som skulle delas upp. Eleverna fick då möjligheten att diskutera de geometriska 
figurernas utseende samt hitta likheter och skillnader. Samtalen och diskussionerna 
dokumenterades genom video- och ljudinspelning. 
 
 

Kategori/ 
Lektionsunderlag 

Muntlig  
kommunikation 

Skriftlig 
kommunikation 

Estetisk 
kommunikation 

Trollbrev 1 Video/ Ljudinspelning 
(åk1 byggde & åk2 
målade husen) 

  

Trollbrev 2  Skriftlig 
dokumentation 

 

Trollbrev 3 Videoinspelning  Estetisk 
dokumentation 

Trollbrev 4 Video/ Ljudinspelning   
 

4.5 Datainsamling 
Studiens datainsamling dokumenterades genom video- och ljudinspelning där fokus 
låg på elevernas diskussioner då de arbetade med uppgifterna. För att delta i studien 
krävdes ett tillstånd med vårdnadshavarnas underskrift (se bilaga 4). Sammanlagt 28 
elever bidrog till studiens insamlade material.  
 
Resultatet har utgått ifrån transkribering av video- och ljudinspelning. Totalt finns 
ungefär 1 timme och 47 minuter av videofilm, uppdelat på 22 filmer. Det fanns även 
ungefär 2 timmar och 36 minuter av ljudinspelningar, uppdelat på 11 inspelningar. 
Inspelningarna bestod av årskurs tvås samtal då de arbetade i paren under de olika 
uppgifterna. Fördelen med videoinspelning enligt Björndal (2005) är att det visuella 
samt de icke visuella fångas upp och då även samspelet mellan dem. I några 
situationer i studie var ljudinspelningen mer användbar då eleverna inte blev lika 
medvetna om att de blev dokumenterade vid en ljudinspelning. Ljudinspelning är 
enligt Björndal (2005) en god metod att dokumentera med för att synliggöra 
monologer eller dialoger. Dock finns risken att genom endast ljudinspelning kan leda 
till att viktiga aspekter missas, exempelvis elevernas kroppsspråk vilket kan vara en 
viktig faktor för att få syn på mer än det som eleverna uttrycker i ord. 
 
Vid dokumentation av forskningsmoment filmades endast de elever som gett sin 
tillåtelse att dokumenteras. I båda klasserna var det vi som forskare som förde 
kommunikationen med eleverna, men i ena klassen skedde ett visst samarbete med 
klassläraren. Eleverna delades in i grupper om två eller tre som de behöll vid arbetet 
med trollbrev ett och två. Indelningen grundade sig i vilka eleverna inte brukade 
samarbeta med då elever ibland kan bli hämmade av varandra om de alltid samarbetar 
i samma par. I elevsammansättningar är det ofta en elev som tar på sig ledarrollen och 
en som blir mer passiv. I redan inarbetade par är rollerna ofta väldigt synliga, men 
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genom att para ihop nya par skapades möjligheter för rollbyten. Anledningen till att 
några grupper var tre var för att några elever skulle vara frånvarande på någon av 
lektionerna. Trollbrev tre var en självständig uppgift och vid trollbrev fyra lottades 
grupperna gemensamt med eleverna för att få slumpmässiga grupper. Efter varje 
trollbrev fick eleverna i årskurs ett enskilt eller i sin grupp gå till ett annat rum för att 
berätta om hur de gått tillväga för att lösa uppgiften vilket dokumenterades genom 
videofilmning. 
 

4.6 Etiska aspekter 
För att forskningen skulle gå rätt till togs det hänsyn till de forskningsetiska 
principerna: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla informationskravet 
skickades det ut ett informationsbrev (Bilaga 4) till elevernas vårdnadshavare. I brevet 
gavs det information om syftet till studien, om att alla som deltog skulle vara 
anonyma, men även att deltagandet var frivilligt. För att uppfylla samtyckeskravet 
behövde vi vårdnadshavarnas underskrift för att eleven skulle få medverka i studien. 
Sammanlagt i de två klasserna forskningen genomfördes i var det tre elever vars 
lappar aldrig kom tillbaka och därför har dessa elever uteslutits ur dokumentationen. 
För att uppfylla konfidentialitetskravet har vi förvarat vårt material så att ingen 
utomstående ska kunna ta del av materialet. vi har avidentifierat elever, lärare och 
skola så att det inte går att koppla forskningen till en särskild individ eller skola vilket 
då uppfyller nyttjandekravet.  
 

4.7 Trovärdighet och pålitlighet 
För att skapa en pålitlighet i studien och därmed i resultatet har vi videofilmat och 
ljudinspelat för att kunna gå igenom vår empiri upprepade gånger för att undvika att 
viktig information missas. Bryman (2011) tar upp begreppet pålitlighet och nämner 
att det är något som går att jämföra med reliabilitet Enligt Bryman är reliabilitet att 
forskarna inom forskningslaget gemensamt bestämmer hur de ska tolka empirin. 
Vidare menar Bryman på att för att studien ska vara tillförlitlig ska forskarna 
säkerställa att studien är skapad på ett fullständigt och tillgängligt sätt där 
redogörelsen för alla faser i forskningsprocessen synliggörs. Forskningsprocessens 
faser innebär till exempel problemformuleringen, val av undersökningspersoner, 
intervjuskrifter och beslut rörande analysen av data. För att skapa trovärdighet i vår 
studie och då i vårt resultat har vi valt ut det material som var lämpligt för studien och 
beskrivit våra val genom forskningsprocessen. Bryman (2011) menar att det kan 
finnas flera beskrivningar av en situation och att det då är upp till forskarna att 
formulera överförbarheten för att resultatet ska ses som trovärdigt av läsaren. Vi är 
medvetna om att det resultat vi fått fram inte behöver bli det samma som för någon 
annan då resultatet visar på hur vi har tolkat vårt empiriska material. I en annan klass 
kan det se annorlunda ut då vårt resultat endast belyser det som synliggjorts i de två 
klassrum där studien utförts. 
 

4.8 Analysmetod 
Att analysera är bland annat enligt Björndal (2005) att med utgångspunkt i syftet välja 
ut det som är mest relevant i det empiriska materialet. Först granskades våra 
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videoinspelningar och ljudinspelningar upprepade gånger för att säkerställa att vi inte 
missat viktiga delar i dokumentationen. Husen och sovrummen som eleverna ritat har 
vi studerat genom att se vilka olika geometriska figurer de använt samt hur de 
benämnt dem. Elevernas husbeskrivningar studerades genom att vi läste texterna och 
synliggjorde sedan vilka ord och begrepp de använt. Sedan gick vi igenom vår empiri 
och fokuserade då på att synliggöra hur eleverna använt de geometriska begreppen. 
För att underlätta vår analys färgkodades transkriberingen för att synliggöra våra tre 
teman. De tre teman är externalisering, ZPD och samlärande vilka var våra bärande 
begrepp vid analysen. Vi har inspirerats av det Bryman (2011) kallar en kvalitativ 
innehållsanalys. Vår empiri har omarbetats utefter våra teman, det vill säga att vi läst 
igenom empirin flera gånger för att hitta de olika temana i empirin och även granskat 
datadokumentationen ett flertal gånger. 
 
Det som främst undersöktes i studien var hur eleverna använde begreppen för de 
geometriska objekten. Bryman (2011) menar att innehållsanalys innebär att forskaren 
räknar hur ofta ett ord förekommer, men även att forskaren synliggör vilka ord som 
inte används. Därefter analyserades vår empiri genom att sortera upp kommunikation 
under förbestämda kategorier. De kategorier som lyftes fram var följande: muntlig 
kommunikation, skriftlig kommunikation samt estetisk kommunikation genom bild. 
Kategorierna blev till underrubriker i vår resultat del.  
 

5. Resultat & Analys  
	
Nedan kommer vi att presentera det resultat vi kommit fram till under följande tre 
kategorier: muntlig kommunikation, skriftlig kommunikation samt estetisk 
kommunikation genom bild. I den första kategorin synliggörs elevernas muntliga 
kommunikation, då eleverna kommunicerar med varandra samt med läraren i 
husbygget, men även vid sortering av geometriska figurer. I den andra kategorin 
framkommer elevernas skriftliga kommunikation då de skriver husbeskrivningar. Den 
tredje kategorin framkommer genom elevernas estetiska kommunikation då de målar 
sovrum med hjälp av geometriska figurer och sedan pekar och förklarar vilken figur 
de målat. Ordningen av teman är uppbyggt utifrån den ordningen de utfördes. 
 

5.1 Muntlig kommunikation 
En del elever i vår studie använder sig av vardagsspråk. De ord som de eleverna 
använder sig av är oftast fyrkant, trekant och rund ring. Ett annat exempel på 
vardagsspråk är när en elev förklarar för läraren att hen har hittat en trekant men när 
läraren frågar vad man säga istället för trekant svarar eleven triangel. I nästa stund 
fortsätter dock eleven med att förklara att hen hittat en till trekant. Då läraren ber 
elevens kamrat att benämna det geometriska begreppet svarar båda att de inte kommer 
ihåg vad begreppet heter. Vid analysen synliggörs det att eleverna externaliserar sin 
kunskap även om det inte är det geometriska begreppet. Genom samlärande med 
läraren kommer den första eleven fram till det geometriska begreppet. Däremot i 
fortsatt samtal fortsätter eleven att använda sig av begreppet trekant. Vi tänker att 
eleven är mer bekant med begreppet trekant och då läraren efterfrågar ett svar snabbt 
svarar eleven det som dyker upp först. Eleverna använder då ord som är av första 
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ordningen och eftersom triangel är ett ord av andra ordningen innebär det att eleven 
befinner sig i ZPD.  
 
I ett samtal med en elev frågar läraren vad skillnaden mellan en rektangel och kvadrat 
är. Eleven svarar då att:  
 

Elev: En kvadrat är en fyrkant. En rektangel är en sån här (pekar på huset)  
 
I citatet ovan synliggörs det att eleven befinner sin i ZPD då eleven visar att hen vet 
hur formerna ser ut. Eleven finner dock svårigheter i att uttrycka hur formerna ser ut 
och väljer då att ta stöd genom att peka på huset. Eleven externaliserar ändå den 
kunskapen hen har genom att uttrycka sig genom kroppsspråk samt vardagsspråk.  
 
Läraren sitter och samtalar med två elever om deras hus, en elev beskriver att taket de 
har ritat är en triangel och att de har ritat rektanglar i triangeln (takpannor). I fönstren 
beskriver eleverna att de har trianglar (gardinerna). Läraren frågar i samtalet efter 
formen på blomman.  
 

Elev: Det är en rund, bladen är trianglar.  
Lärare: Vad heter den runda formen?  
Elev: Cirkel. 

 
Genom citatet blir det synligt att eleven externaliserar sin kunskap genom att beskriva 
hur en cirkel benämns och hur den ser ut. Det synliggörs även att eleven befinner sig i 
ZPD då hen ibland faller tillbaka till sitt vardagsspråk och använder “rund” för att 
sedan ändra sitt svar då läraren frågar om formens benämning, varpå eleven benämner 
formen som en cirkel.  
 
En elev förklarar att de har använt sig av en triangel, men kan inte peka ut var 
triangeln är. 
 

Lärare: Vad har ni använt för form till huset? 
Elev: En cirkel. Sen har vi en triangel. 
Lärare: Var är triangeln? 
Elev: Vet inte? 
Lärare: Är det dörren? 
Elev: Jo. 

 
Eleven förklarar att hen använt sig av en triangel, men kan sedan inte peka ut var 
triangeln är på pappret. Vi tänker att denna elev befinner sig i ZPD då eleven vet vad 
begreppet heter, men inte behärskar begreppet helt då hen inte kan peka ut formen. Vi 
tänker också att orsaken till att eleven inte kan peka ut var triangeln är på grund av 
mängden geometriska former på bilden. Genom stöttning av läraren får eleven ändå 
reda på att dörren är en triangel.  
 
Två andra elever tänkte bygga ett hus som ser ut som ett tält. Den ena eleven säger att 
tältet ska bestå av trianglar och då lägger den andra eleven till att långsidorna ska vara 
rektanglar. Vi kan här se att eleverna externaliserar sin kunskap genom att de visar på 
att de kan använda de geometriska begreppen och även att de kan visualisera hur ett 
tält ser ut och vilka former tältet består av. Här ser vi även att eleverna lär sig i 
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samlärande då eleverna kompletterar varandra genom att den ena säger att de ska 
bygga ett tält av trianglar och den andra kompletterar med att säga att långsidorna ska 
vara rektanglar.  
 
Då eleverna ska beskriva sina hus är det några elever som beskriver att deras hus har 
formen som en rektangel och att fönsterna är kvadrater. Då läraren frågar efter en 
beskrivning av hur en kvadrat ser ut kommer eleverna på att formen på fönsterna är 
rektanglar. En liknande konversation var denna:  
 

Lärare: Berätta, vad har ni för geometriska former och kroppar? 
Elev 1: Ää bara form. 
Elev 2: Rektangel. 
Elev 1: Nej ingen rektangel. 
Elev 3: Dörren är en rektangel. 
Lärare: Dörren är en rektangel sa du? 
Elev 2: Fönstren är kvadrater men det är ett fönster som är en rektangel. 
Elev 1: Nej kvadrat kvadrat. 

 
Genom att eleverna externaliserar sin kunskap bidrar de till ett samlärande då de 
kommunicerar med varandra och diskuterar vilka geometriska figurer det kan vara. I 
videofilmerna synliggörs det att eleverna ofta använder sig av begrepp så som kvadrat 
och rektangel, men att de i återkommande fall förväxlar begreppen. Då läraren frågar 
om hur en kvadrat respektive rektangel ser ut ändrar eleverna sig ofta till rätt begrepp. 
Det kan bero på att eleverna befinner sig i ZPD då eleverna behärskar begreppen men 
ännu inte befäst begreppen till rätt figur eller att eleverna har begreppsförståelsen men 
känner sig pressade då läraren kräver ett direkt svar och då svarar det som kommer 
upp först.  
 
När eleverna i tvåan redovisar sina målade hus beskrev ett par elever att deras fönster 
har formen som en kvadrat och att de har ritat cirklar som däck till kanonerna. Några 
andra elever förklarade att stammen på trädet är en rektangel och kronan på trädet är 
en cirkel. Eleverna visar här på att det har en förståelse, eleverna externaliserar sin 
kunskap kring de geometriska formerna och visar på förståelse för formerna. Däremot 
kan man fråga sig om de former de beskriver egentligen är kroppar och då ska 
benämnas som kroppar, dock kan det vara svårt att se målade bilder som kroppar när 
de på bilden ser ut som former. 
 
En elev stakar sig då hen ska beskriva vilka former de använt men kommer sedan 
fram till att de har använt både rektanglar och fyrkanter. Då läraren frågar vad formen 
(fyrkant) heter svarar eleven kvadrat och lägger då även till att de har använt sig av 
cirklar. En elev beskriver att de använt sig av triangel och rektangel men kommer 
först inte på nästa form, men sedan säger eleven “kvadrat”. Några andra elever 
beskriver husets sidor som fyrkanter: 
 

Lärare: vad har ni för olika geometriska former och kroppar? 
Elev 1: Fyrkant (taket) 
Elev 2: Och här (pekar på hussidan) 
Elev 1: Detta ska också egentligen föreställa en fyrkant (ett slarvigt målat fönster) 
Lärare: Vad är ett annat ord för fyrkant? 
Elev 2: Kvadrat. 
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Vi tolkar detta som att eleverna befinner sig i ZPD då de är på god väg att behärska 
begreppen, men att några elever fortfarande har svårt att lämna ordet fyrkant trots att 
de egentligen vet att det heter kvadrat. Vi tolkar det som att eleven externaliserar sin 
kunskap genom att använda ord av första ordningen, fyrkant. En annan anledning till 
att eleven benämner kvadraten som en fyrkant kan vara att eleverna tar det ordet som 
först kommer upp i huvudet då läraren frågar, men om eleven haft mer betänketid är 
det möjligt att eleven använt kvadrat. Det synliggörs även ett samlärande mellan 
eleverna då några elever beskriver sitt hus sidor som fyrkanter, medan en kamrat 
delger begreppet kvadrat.  
 
Vid en annan situation säger ett par att de har använt fyrkanter till sitt hus, läraren 
frågar då vad man kan säga istället för fyrkant. Eleverna funderar och den ena säger 
då att det är en kvadrat. Därefter lägger den andra eleven till:  
 

“... eller en kub, fast det är en kropp”.  
 
Här kan vi se att ett samlärande skett genom att den ena eleven externaliserar sin 
kunskap då hen säger att det är en kvadrat, men att den andre eleven vidareutvecklar 
och förklarar att det snarare är en kub. Vi tänker att det kan vara så att den ena eleven 
ser huset i tvådimensionellt och beskriver då att en sida är en kvadrat. Den andra 
eleven verkar se huset i tredimensionellt då eleven beskriver huset som en kub. Det vi 
kan se är att eleverna befinner sig i olika ZPD då den ena eleven kommit längre i sin 
utveckling. 
 
En elev beskriver sitt hus som en kub, och lägger då till att alla sidor är lika långa. 
Nedan kommer en beskrivning då några andra elever ska beskriva kroppen på deras 
hus: 
 

Lärare: Huset då? Är det en kropp? 
Elev 1: Ja 
Lärare: Vilken kropp då? 
Elev 2: Oj det har vi inte tänkt på. Men det är en kub. 
Elev 1: Ja det är det. 

 
Sekvensen visar att dessa två grupper har förståelse för kuben och dess egenskaper. 
Eleverna i citatet ovan visade att de inte tänkt igenom vilken kropp deras hus hade, 
men kunde ändå ge ett snabbt svar. Vi kan även konstatera att dessa grupper 
externaliserar kunskapen kring kub och visar på att de förstår begreppet. Genom det 
kan vi synliggöra att kub är ett ord av första ordningen för dessa elever.  
 
När eleverna beskriver sina sovrum, beskriver de flesta elever sina sängar som 
rätblock, det är bara någon som benämnde sängen som en rektangel. En del elever 
beskriver hyllor som rätblock och en elev beskrev sina legobitar på sitt rum som 
rätblock. En elev beskriver sitt sovrum såhär: 
 

Elev: Min säng är ett rätblock och min hylla är också ett rätblock och sen 
så mina spelkulor är formade som klot. Sen så har jag en tavla som är ett 
rätblock också sen så har jag också en runda cirklar på tavlan också har 
jag fem rätblock till legobacklock. 

 



	
15	

I ljudinspelning och i filmerna kan vi se att de flesta eleverna verkar ha befäst 
kunskapen kring rätblock, vilket de dels visade genom att de ser sina sängar och 
hyllor som rätblock. Däremot sitter alla elever tillsammans då de redovisar sina 
sovrum vilket i sin tur kan leda till att eleverna är lyhörda och härmar varandra då de 
externaliserar sin kunskap. Det kan göra det svårt att avgöra om de verkligen befäst 
begreppet rätblock. Det kan även tolkas som att eleverna genom samlärande då de hör 
varandras beskrivningar befäster att sängen är ett rätblock.  
 
En elev beskrev tejpen som ett rätblock:  
 

Lärare: Ser ni några fler geometriska former eller kroppar? 
Elev: Jag ser tejp. Det är som ett långt rätblock. 
Lärare: Men ett rätblock är ju tredimensionellt. 
Elev: Jaha! 

 
Eleven externaliserar sin kunskap genom att berätta om tejpen. Det är intressant att 
elever börjar se geometriska figurer i föremål som inte ses som en typisk geometrisk 
figur. Eleverna har då gått utanför sin trygghetszon och befinner sig alltså i ZPD. Just 
i detta fall borde tejpen vara en lång rektangel om det ska ses som en geometrisk figur 
överhuvudtaget, men eleven har dock ändå gått utanför trygghetszonen och testat de 
okända.  
 
Läraren frågar en elev angående kropparna på huset och får då svarar eleven att 
människor har kroppar och pekar på några ritade människor som ligger i solstolar. 
Nedan synliggörs ytterligare en elev som skulle urskilja skillnaden på form och 
kropp: 
 

Lärare: Vad har ni använt för former och geometriska kroppar? 
Elev: Jag tror att… Det här själva huset är en kropp. 
Lärare: Vad är det för kropp då? Vet ni det? 
Elev: Nej. Kvadrat? 
Lärare: Kvadrat är en form. 
Elev: Fyrkant? 
Lärare: Är det en kropp eller form, en fyrkant? 
Elev: En form. Bordet är en kropp. 
Lärare: Ja precis. 
Elev: Jag är en kropp. 
Lärare: Vad är det här för form då? (Läraren pekar på husväggen) 
Elev: Vet inte. 
Läraren: Är alla sidor lika långa? 
Elev: Ja, men inte alla. 
Lärare: Vad heter formen? 
Elev: Då är det bara själva formen. 

 
Här synliggörs det att elever ofta har svårt att se skillnaden mellan form och kropp, 
men de befinner sig ändå i ZPD då de vet vad en form är men håller på att lära sig 
vilka begrepp som tillhör former samt förhållandena till kropparna. I en del fall 
kanske eleverna kan det geometriska begreppet men att lärare ibland rör till det 
genom att ställa fel frågor som gör eleverna förvirrande. I citatet ovan synliggörs det 
att begreppet “kropp” blir rörigt för eleverna då en kropp för dem är 
“människokroppen”.  
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En grupp elever arbetar med sorteringsuppgiften och de sorterar rektangel och 
rätblock. Läraren frågar då vad skillnaden är: 
 

Lärare: Vad är skillnaden på dessa då? (rektangel och rätblock) 
Elev: Att det är en kropp (rätblock) och att det är en kropp (rektangel) 
Elev 2: Det där är en kropp (rätblock) 

 
Här blir det tydligt att en av eleverna i denna grupp ännu inte lärt sig skillnaden 
mellan rektangel och rätblock då eleven externaliserar sin kunskap. Eleven har ändå 
genom samlärande förstått att de inte ska vara i samma hög men dock inte fått 
förståelsen till varför de inte är i samma hög, vilket vi då tolkar som att eleven 
befinner sig i ZPD.  
 
Då några elever ska beskriva de former de hittat i sina rum talar de om att deras 
pennhållare är formade som cylindrar. En annan grupp elever berättar att de använt 
cylindrar då de byggt sitt hus: 
 

Elev 3: Här är en cylinder. 
Elev 1: Och här är en cylinder och här är en. (Pinne, ringklocka och rymdraket) 
Lärare: Här under cylindern, vad är det för form? 
Elev 2: Rektangel. 
Elev 1: Det är en cirkel. 

 
Vi analyserar det som att eleverna i samspel med varandra externaliserar sin kunskap. 
Eleven som säger rektangel befinner sig troligen i ZPD då hen ännu inte kopplat den 
runda formen till en cirkel då den är i botten av cylindern. Eleven som förklarar att det 
är en cirkel stöttar sin kamrat och bidrar till samlärande.  
 
Då eleverna sorterar formerna är det en grupp som har lagt kvadrater och kuber i 
samma hög: 

 
Lärare: Men är de här i samma grupp? (kvadrater och kuber) 
Elev: Nej. (Eleven särar på dem). 
Läraren pekar på kuberna och frågar vad de heter. 
Elev: Det här är kvadrater och det här är kvadrater. (kvadrater och kuber) 
Lärare: Är detta också kvadrater även om det är en kropp? 
Elev: Nej… Rubriks. 
Lärare: Nej... 
Elev: Rubiks kub! Kub! 
Lärare: Så ni har sorterat varje kropp och form för sig? 
Elever: Ja. 

 
Vi analyserar det som att eleven ännu inte lärt sig skillnaden mellan kropp och form. 
Här har vi tolkat det som att eleven befinner sig i ZPD då hen först är osäker, men 
efter att hen externaliserat sin kunskap genom att använda ett begrepp från vardagen 
“Rubiks kub” kom eleven på att “kub” var begreppet hen sökte. Vi tänker att eleven 
använde ett ord av den andra ordningen då eleven känner till men inte ännu befäst 
begreppet kub. I många fall precis som i citatet ovan tar eleverna hjälp av vardagliga 
ting för att beskriva de geometriska formerna då orden för att beskriva tryter.  
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Då två elever beskriver hur de ska bygga sitt hus beskriver de att huset ska se ut som 
en pyramid, men eleverna ska bara klippa ut en fyrkant. Nedan visas hur eleverna 
beskriver sitt hus när det är färdigbyggt: 
 

Lärare: Vad har ni byggt? 
Elev 1: En pyramid 
Elev 2: Ett trekantshus heter det faktiskt 
Lärare: Hur ser en pyramid ut? 
Elev 1: Så här (och håller ihop händerna och sträcker upp armarna) 
Elev 2: Det blev inte som vi hade tänkt så det blev ett trekantshus istället. 

 
Vi tolkar detta som att eleverna befinner sig i ZPD då de ännu inte behärskar 
begreppet triangel. Vi ställer oss frågande till att eleverna säger att de bara ska klippa 
ut en fyrkant. Kanske tänker eleverna att de ska vika upp hörnen på fyrkanten och 
skapa en pyramid på det sättet eller att eleverna inte har förståelse över hur en 
pyramid ser ut och då inte vet hur de ska bygga en. Då läraren frågar elev 1 hur en 
pyramid ser ut har eleven svårt att formulera sig och väljer då att använda sitt 
kroppsspråk för att externalisera sin kunskap kring pyramid vilket vi tänker innebär 
att eleven förstår begreppet men saknar ord för att beskriva. Vad vi kan se är det elev 
2 som beskriver huset på bäst sätt då huset inte är en pyramid, dock brister eleven i 
begreppsförmågan och använder ord av första ordningen som eleven är mer bekant 
med.  
 
Eleverna använder ofta sig av ordet rund ring istället för begreppet cirkel. Några 
elever beskriver att deras dörr är rund, men då läraren frågar kommer eleverna på att 
det heter cirkel. 
 

Elev 1: Vi har använt… vad hette den nu… jo en massa rektanglar och fyrkanter. 
Lärare: Ja vad heter det nu? 
Elev 1: Kvadrater. Och cirklar. 
Elev 2: Dörren här som är rund 
Lärare: Vad heter den formen? 
Elev 2: Cirkel. 

 
Genom vår analys kan vi konstatera att dessa elever befinner sig i ZPD, då eleverna 
inte externaliserar de geometriska begreppen utan istället använder sig av ett 
vardagsspråk. Däremot vet de ändå de geometriska begreppen när läraren frågar. Vi 
tänker att eleverna kan ha svårt att uttrycka begreppen på egen hand, då de behöver 
stöd från läraren för att uttrycka ett geometriskt begrepp. Denna situation analyserar 
vi som att eleverna använder sig av ord av första ordningen men att läraren försöker få 
eleverna att använda ord av andra ordningen. Vi ser även att eleverna befinner sig i ett 
samlärande då de lyssnar på varandras beskrivningar och på det sättet hör begreppet 
beskrivas i ett sammanhang av sin kamrat.  
 
En elev kunde på ett väldigt tydligt sätt beskriva de olika geometriska figurer hen har 
i sitt rum: 
 

Elev: Min lampa är egentligen ett klot men min mamma vägrade att måla 
ett klot så det blev en cirkel. Många gosedjurs ögon är cirklar. Min säng 
och mina hyllor är rätblock. Det finns grejor på min hylla som är 
kvadrater. På min simsköld har jag en månghörning och där finns det två 
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rektanglar, fem cirklar och sex rektanglar. Och så har jag en massa 
rektanglar på min svarta tavla. 

 
Under vårt analysarbete blev det synligt att denna elev befinner sig i ZPD då eleven 
behärskar begreppet klot i vissa fall, till exempel då eleven beskriver sin lampa. 
Däremot verkar eleven inte se att även gosedjurens ögon bör vara klot. I övrigt visar 
eleven på förmågan att hitta former i sitt sovrum. Eleven använder de flesta 
begreppen som ord av första ordningen, vilket innebär att eleven kan koppla 
begreppen till sin egen vardag och till sina egna leksaker i sitt rum.  
 
Läraren pratar med en grupp elever och en av eleverna säger att de har ett litet hus på 
taket som är en kub. Läraren frågar då om alla sidor är lika långa, men det anser inte 
eleverna att de är. De kommer heller inte på egen hand fram till vad kroppen heter om 
den har olika långa sidor. 
 

Lärare: Vad har huset på taket för form? 
Elev 2: Det är en kub. 
Lärare: Är alla sidor lika långa? 
Elev 2: Nej. 
Lärare: Vad heter det då? 
Eleverna vet inte. 
Lärare: Vad sa ni att huset var för kropp? 
Elev 2: Ett rätblock. 
Lärare: Vad är då detta huset för kropp? 
Elev 2: Ett rätblock. 

 
Eleverna externaliserar sin kunskap genom att chansa på begreppet kub, då det inte är 
en kub så samspelar eleverna vilket bidrar till ett samlärande och genom det kommer 
de fram till att det är ett rätblock. I denna situation befinner sig eleverna i ZPD då 
eleverna vet att kuben är en kropp som liknar formen på huset men inte riktigt 
kommer fram till vad huset heter om den har olika långa sidor. Men med stöttning av 
läraren kommer de fram till det rätta svaret. 
 
Sammanfattning 
Vår sammanfattning av den muntliga kommunikationen är att eleverna i många fall 
befinner sig i ZPD då eleverna externaliserar sin kunskap genom att de använder ett 
vardagsspråk. Däremot i samlärande med kamrater eller med stöttning av lärare 
lyckades de komma fram till det geometriska begreppet. Det har även synliggjorts att 
eleverna i många fall befinner sig i ZPD då de förväxlar de två- och tredimensionella 
figurerna. 
 

5.2 Skriftlig kommunikation 
När eleverna skriver om sina hus är det enbart två grupper som använder sig av ett 
vardagsspråk. Den ena gruppen använder begreppet fyrkant för att beskriva sina 
fönster och den andra gruppen beskriver att de har gjort ett trekantshus och att taket är 
en trekant. Vår analys är att de flesta elever behärskar de geometriska begreppen i 
skrift då endast två grupper använde sig av ett vardagsspråk i skrift. Vi tolkar det som 
att eleverna är på god väg att behärska samtliga begrepp i skrift, vilket innebär att de 
är i ZPD. Eleverna externaliserar sina kunskaper genom den skrivna texten. Eleverna 
arbetar i par vilket får oss att anta att eleverna skriver texterna genom ett samlärande.  
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De flesta eleverna använder de geometriska begrepp när de skriver beskrivningar av 
sina hus. Eleverna använde begrepp som cirkel, rektangel, kub, kvadrat, triangel, 
rätblock, cylinder samt kon. Ett exempel på en text två elever skrev: 
 

Vi Har byggt ett hus av ett rätblock. Med kvadrat som Fönster med 
rektangel som en dörr. Två väggar är rektanglar och två väggar är 
kvadrater. Vi har buskar som har bär som är formade som klot. 
Vårt golv är som ett rätblock. Vi har en mur som är formad som en rektangel. 

 
Här synliggörs det att eleverna uttrycker de geometriska begreppen i skrift. Vi tänker 
att eleverna använder de geometriska begreppen då de får tid att fundera över 
begreppen och att ingen kräver ett direkt svar av dem. Då eleverna skriver texterna i 
par, tolkar vi det som att eleverna lär sig att kommunicera begreppen skriftligt genom 
samlärandet. Eleverna skriver och diskuterar texterna tillsammans vilket då gör att de 
externaliserar sina kunskaper till varandra.  
 
En annan grupp beskriver de geometriska kropparna de använt till sitt hus såhär: 
 

Vi har envendit smo kroppar och stora vi har sex sidor på vårt hus. 
 
Här synliggörs det att eleverna externaliserar kunskapen kring kropparna på ett sätt 
som visar på att de inte fått förståelse för vad en geometrisk kropp är. Då eleverna 
skriver i par och diskuterar fram hur de ska formulera sin beskrivning sker ett 
samlärande. Vi kan dock inte avgöra vad eleverna menade med meningen. Eleverna 
går i ettan vilket innebär att vi inte kan sätta för höga krav på hur de uttrycker sig i 
skrift. Vi tänker att eleverna kanske upplevt meningen som färdig då de ännu inte 
läser flytande, vilket då kan göra det svårare att gå tillbaka i meningen och göra 
ändringar. Däremot kan vi ändå se att eleverna befinner sig i ZPD då de är medvetna 
om att det finns geometriska kroppar, dock inte befäst kunskaperna kring betydelsen 
av kropparna. 
 
Sammanfattning 
Vi sammanfattar den skriftliga kommunikationen som att eleverna är mer säkra i 
skrift då de oftast externaliserar sin kunskap genom de geometriska begreppen då de 
skriver. Vi tänker att det kan bero på att eleverna då får mer tid på sig att fundera ut 
hur de geometriska begreppen ska benämnas, men också att eleverna i samlärande 
kommer fram till hur de ska formulera sig. Genom den skriftliga kommunikationen 
fick vi även syn på att det var en grupp som fortfarande hade svårt att formulera vad 
en kropp var. Vi sammanfattar deras skriftliga texter som att de befinner sig i ZPD då 
de är på god väg att befästa alla de efterfrågade geometriska figurerna. 
 

5.3 Estetisk kommunikation genom bild 
När eleverna målade rum till trollen beskriver en elev tv:n och hyllan som kvadrater, 
men de övriga kvadraterna på bilden var fyrkanter. Fem andra elever använde också 
ordet fyrkant för att beskriva föremål i sina målade rum. Exempel på fyrkanter var 
iPad, kopiator, tv-spel, lego, mönstret på en matta, en matta samt sängen med 
tillbehör. I vår analys av det estetiska momentet kan vi konstatera att eleverna inte 
befäst begreppet kvadrat då de ofta beskriver sina ritade geometriska former som 
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fyrkanter. Vi kan ändå se att eleven som nämner kvadrat befinner sig i ZPD då hen 
visar på vad en kvadrat är men ibland faller tillbaka till vardagsspråket. Det 
synliggörs då att eleverna har fyrkant som ett ord av första ordningen och att kvadrat 
är av andra ordningen. Vi kan även konstatera att samtliga elever externaliserar sin 
kunskap då eleverna berättar orden/begreppen till läraren som skriver ned dem. 
 
Då eleverna ska beskriva rummen de har ritat är det några elever som beskriver 
byråhandtag, mattor och prickar på tapeten som cirklar. Andra föremål som eleverna 
beskriver som cirklar var klockor, nallens öron, lampglas, lampdekorationer, 
sängdekorationer, öppningen till kojan och tågbanor. En elev har använt sig av klot då 
eleven skulle beskriva en discokula i taket samt en badboll. Några elever har beskrivit 
sina hyllor, sängar och tv som ett rätblock. Andra föremål som elever beskrev som 
rätblock var garderob, eluttag, legobitar, kuddar, skrivbord, krukor, kojor, samt en 
dörr. Två elever ritade brandsläckare, en av eleverna ritade även en cirkulär stege, en 
elev pennor och ljuslykta samt att en elev ritade en mugg, alla dessa föremål var 
cylindrar. En elev ritar en kudde som har mönstret av trianglar, en annan elev ritade 
vimplar som är formade som trianglar. Vidare är det två elever som använde sig av 
kvadrat “korrekt”, båda benämnde sina fönster som kvadrater sedan nämnde den ena 
även sina helplan som kvadrater. Några elever använder sig av figuren rektangel då de 
målade. Två elever beskriver sina tågbanor som rektanglar. Andra objekt eleverna 
benämner som rektanglar är mattor, garderober samt tomrummet mellan stegens steg. 
Genom vårt analysarbete ser vi i elevernas estetiska beskrivningar att de befinner sig i 
ZPD. Eleverna använder vissa geometriska begrepp dock är det ingen av eleverna 
som kan benämna alla målade figurer med ett geometriskt språk. Vi ser det som att 
det kan bero på att eleverna kan tycka att det är svårt att se de olika geometriska 
figurerna på en målad bild, speciellt om eleverna har målat otydligt. Vi kan också se 
att eleverna externaliserar sina kunskaper genom att de målar geometriska former och 
kroppar. 
 
En elev kallar dockornas huvuden för cirklar när de egentligen är klot. Granarna, 
nallens hatt och lampan i rummet benämner elever som trianglar när de i själva verket 
är koner. Vissa elever beskriver sängen, tv:n, tåget, en byrå, skrivbordet samt ett 
eluttag som rektanglar istället för rätblock. En elev beskriver att det på hens 
förstärkare sitter en högtalare som hen beskriver som ett klot när det egentligen borde 
vara en cirkel. Kudden i sängen samt sängen var det några elever som beskriver som 
kvadrater då det borde vara ett rätblock. En av eleverna beskriver sina sängar, kuddar, 
täcken och bokhyllor som rektanglar men det geometriska begreppet är rätblock. En 
annan elev beskriver dörrarna som rektanglar då det borde vara rätblock. Dörren, 
våningssängen, täcket, kudden, stegen, en vas, datorn, lådor, lampor, fönsterbleck och 
tv:n ser eleven som en rektangel, men i själva verket är det rätblock och cylindrar. 
Lådor benämns som kvadrater när de i själva verket är kuber. I vår analys synliggör vi 
att många elever förväxlar det tvådimensionella och tredimensionella när de ritar 
sovrummen. Vi konstaterar att det kan bero på att eleverna inte ser det som kroppar då 
de enbart har målat framsidorna på föremålen. Vi kan inte riktigt se vilken kunskap 
eleverna egentligen har då vi inte ser hur eleverna ser på figurerna, men vi kan ändå 
se att eleverna befinner sig i ZPD då eleverna ändå kan benämna föremålen med den 
geometriska formen och nästa steg är att använda kropparna istället. Men eleverna 
externaliserar ändå sina kunskaper till läraren genom att berätta vad de ritat. 
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Sammanfattning 
Vi sammanfattar den estetiska kommunikationen som att eleverna externaliserar sina 
kunskaper genom att måla sovrummen och visar då på vilka geometriska figurer de 
kan. Vi har även synliggjort att eleverna i många fall benämnt tredimensionella 
föremål som tvådimensionella, men det kan vara svårt att se vad eleverna ser i den 
ritade bilden. Slutsatsen av denna kommunikation är att eleverna befinner sig i ZPD 
då de kan beskriva figuren de ritat även om de inte alltid använder rätt begrepp. 
 

6. Diskussion 
	
Diskussionen är uppdelad i två delar, resultatdiskussion samt metoddiskussion. I 
första delen kommer vi att diskutera utifrån de resultat vi synliggjort genom 
forskningen. Under andra delen kommer vi att diskutera lite utifrån de metoder vi valt 
att använda oss av. 
 

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur elever kommunicerade och använder sig av 
geometriska begrepp i de förbestämda kommunikationsvägarna muntlig, skriftlig och 
estetisk genom bild. Som metod användes video- och ljudinspelning i en årskurs ett 
och en årskurs två. Diskussionen grundar sig på det resultat vi fått syn på från vår 
insamlade empiri. Nedan kommer vi att diskutera vårt resultat under tre rubriker: 
eleverna kommunicerar genom att de externaliserar sin kunskap, eleverna 
kommunicerar då de befinner sig i ZPD samt eleverna kommunicerar i samlärande. 
Rubrikerna är skapade efter de tre begrepp vi använt i vår analys. Vårt resultat 
kommer att diskuteras med tidigare forskning som vi synliggjort under rubriken 
“tidigare forskning”. 
 

6.1.1 Eleverna kommunicerar genom att de externaliserar sin kunskap 
I vår studie framkommer det att eleverna i samtliga uppgifter externaliserar sin 
kunskap, antingen till varandra eller till läraren. Vissa elever väljer ord av första 
ordningen som de är bekanta med, medan andra försöker sig på ord av andra 
ordningen då de beskriver för varandra eller för läraren. Pettersson (2008, s.116) 
menar att det bara är vissa elever som får uttrycka sin kunskap vid det tysta lärandet 
då eleverna arbetar självständigt i matematikboken och att det endast gynnar de elever 
som är snabba och kan arbeta självständigt. Vi tänker att då vi frångick 
matematikboken och istället utformade en undervisning med fokus på kommunikation 
gavs samtliga elever möjlighet till att uttrycka sig. Däremot kan vi inte säga att alla 
elever gynnas av denna undervisning då det kan finns elever som lär sig bäst genom 
att sitta tyst och arbeta enskilt i matematikboken. 
 
I undervisningen har eleverna fått tala, tänka, skriva och måla vilket gav eleverna 
möjligheten att uttrycka sig genom olika moment. Vår tanke med det var att ge dem 
möjligheter att visa sina kunskaper på mer än ett sätt då alla elever är olika och kan 
lära sig bäst på olika sätt. Riesbeck (2008, s.65) lyfter vikten av att elevernas 
utveckling av det matematiska språket främjas av att tänka, tala och skriva och att de 



	
22	

är beroende av varandra. Något som blev synligt var att eleverna uttryckte sig bäst i 
skrift vilket vi tänker kan bero på att de då fått tid på sig att tänka, men även för att de 
gemensamt i par formulerat beskrivningarna. I den muntliga kommunikationen såg vi 
att eleverna oftast tog till ett vardagsspråk då det förmodligen är de mest naturliga 
orden för eleverna. Vid samtal förväntas man svara direkt vilket gör att eleverna tar 
till ord av första ordningen då de svarar. Den estetiska kommunikationen tycker vi är 
den svåraste att tolka då det är svårt att veta hur eleverna upplever sina bilder. 
Däremot kan vi se att eleverna blandar ett matematiskt och vardagligt språk då de 
beskriver föremålen på bilderna. Vi ser det som att eleverna inte riktigt befäst 
begreppen då de balanserar mellan vardagsspråk och matematiskt språk. Enligt 
Wadlington och Wadlington (2008, s.2, 4, 5) kunde en anledning till att eleverna 
förväxlade vardagsspråket med det matematiska språket vara att eleverna har ett ord 
för de matematiska begreppen i sin vardag och andra begrepp i skolan vilket gjorde 
eleverna förvirrade. 
 
Det är något som vi reflekterat över då eleverna lättare befäster begrepp som är nya 
för dem till skillnad från de “vanliga” begreppen som de bär med sig från tidig ålder. 
Vi tänker att om en elev som liten har lärt sig säga “trekant” och “fyrkant” verkar det 
lättare att de faller tillbaka till dessa ord under geometrilektionerna. Det till skillnad 
från begrepp som cylinder som eleverna beskriver som nya för dem och då befäster 
enklare. 
 
I vår studie externaliserade eleverna sin kunskap, men i vissa fall kunde vi konstatera 
att eleverna missförstått begreppen som de skulle beskriva. Löwing (2004, s. 245) 
menar på att då lärare inte tydligt skiljer på de geometriska formerna utan likställde 
fyrkant, fyrhörning och kvadrat vilket då resulterade i att eleverna hamnade i 
språkliga problem. Löwing menar även på att lärare då använder sig av ett tvetydligt 
vardagsspråk i undervisningen som hindrar eleverna från att lära sig ett mer korrekt 
och geometriskt språk. I denna studie hade vi som avsikt att enbart använda de 
korrekta geometriska begreppen. Vi har även försökt hjälpa eleverna att få en 
vardagskoppling till begreppen genom att knyta an till vanliga föremål. 
 
I studiens resultat visades det att eleverna genom externalisering förbättrade sin 
begreppsanvändning då eleverna i samspel med andra elever och med läraren 
diskuterade samt använde begreppen i olika situationer. I Riesbeck (2008, s. 69) 
synliggjordes det att eleverna genom gestaltning och tolkning av sin egen kunskap 
gavs eleverna möjligheten att lära sig ny kunskap. Genom att läraren i 
lärandesituationer skapade samtal med kvalitet utvecklade eleverna sitt språk och 
därmed även förståelsen. Kvalitet i sammanhanget innebar enligt Riesbeck att lärare 
och elever aktivt använder ord, tecken, begrepp och situationer där de är medvetna om 
det matematiska språket. 
 

6.1.2 Eleverna kommunicerar då de befinner sig i ZPD 
I studien synliggjordes det att eleverna oftast befann sig i ZPD genom att de visade på 
att de kunde begreppen om läraren gav dem lite stöttning. Wadlington och 
Wadlington (2008, s. 2, 4, 5) menar på att en del elever har svårt att förstå 
matematiska begrepp, men för att undvika att elever hamnar i begreppssvårigheter bör 
lärarna variera undervisningen för att eleverna ska kunna hitta sin egen lärstil. Vi har i 
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denna studie varierat undervisningen för att minska risken för att eleverna skulle 
hamna i några svårigheter och för att ge eleverna chansen att pröva 
begreppsanvändning i olika situationer. Vi konstaterade även att genom att vi 
varierade undervisningen gavs eleverna chansen att gå utanför sin trygghetszon och 
därmed testa på det okända som då ledde till att eleverna befann sig i ZPD. 
 
I vår studie har vi gett eleverna uppgifter där de både fått arbeta konkret och abstrakt 
för att skapa en koppling mellan dessa. Vi har synliggjort att eleverna genom olika 
uppgifter fått utveckla sina begreppsförmågor. Eleverna har under hela skapande 
processen både fått uttrycka sina kunskaper muntligt och genom det konkreta. Enligt 
Löwing (2004, s. 255) undervisar många lärare om nya matematiska begrepp genom 
att låta eleverna göra något konkret exempelvis laborativ matematik. Löwing menade 
vidare att lärare bör visa kopplingen mellan det konkreta och abstrakta. Även 
Wadlington och Wadlington (2008, s.2, 4, 5) menar att det är en fördel om läraren ger 
instruktioner tillsammans med konkret material för att tydliggöra för eleverna från 
början. 
 
I vårt resultat kunde vi se att eleverna ofta blandade ihop de två- och tredimensionella 
figurerna. Vi såg det som att eleverna ännu inte fått förståelse för skillnaden mellan 
dessa figurer. Löwings resultat (2004, s. 180) tyder på att elever har svårt med de 
tredimensionella figurerna inom geometri, vilket kan undvikas om läraren 
konkretiserar samt gör vardags anknytningar i undervisningen när dessa begrepp ska 
läras ut. Vi synliggjorde att eleverna hade svårt med skillnaden även när vi försökte få 
en vardagsanknytning till begreppen, dock såg vi under studiens tid att elevernas 
förmåga att urskilja kropp och form förbättrades. Vi ser trots förbättringen att det är 
något som bör utvecklas ännu mer då de flesta eleverna blandade ihop samma 
begrepp. 
 
I vår studie synliggjordes det att eleverna ibland brast i förmågan då de skulle 
beskriva de geometriska objekten. Det visades exempelvis då en elev fick frågan om 
hur en pyramid ser ut och eleven då valde att använda sitt kroppsspråk för att förklara. 
Vi såg det som att eleven hade förståelse för begreppen och då befann sig i ZPD då 
eleven var på god väg i begreppsförståelsen. Enligt Sjöberg (2006, s. 229) befinner 
sig elever ofta i ZPD då de ska lösa matematiska uppgifter, att eleverna är nära en 
lösning det enda är att de är i behov av kommunikation med läraren för att få en större 
förståelse. Det är något vi sett i vår studie i situationer då eleverna använt ett 
vardagligt språk men efter ett samtal med läraren uttryckt det geometriska begreppet. 
Vi kan både tolka det som att eleverna befinner sig i ZPD och inte befäst de 
geometriska begreppen eller att eleverna är osäkra på vilket begrepp som är det 
matematiska. 
 

6.1.3 Eleverna kommunicerar i samlärande 
I studien arbetade eleverna parvis och det som synliggjorts var att eleverna 
diskuterade mycket med varandra och hjälpte varandra då någon elev glömt bort ett 
begrepp eller använde sig av ett felaktigt begrepp. Wadlington och Wadlington (2008, 
s. 5) synliggjorde i sin studie att kommunikationen i pararbetet mellan eleverna var en 
bidragande faktor till att kunskapen erhölls. På samma gång var det dock viktigt att 
rätt samarbetspar valts ut så att det blir ett fungerande samarbete utan konkurrens 
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mellan eleverna. För att aktivera eleverna enligt Löwing (2004, s. 255) valde lärarna 
oftast att sätta eleverna i små grupper, men det var emellertid svårt då elever ofta var 
på olika nivåer. I vår studie tänker vi att det varit positivt att elever inom samma par 
har legat på olika nivåer då vi sett att eleverna stöttat varandra. I vissa fall där båda 
eleverna haft svårt för de geometriska begreppen har ingen lett samtalet till en högre 
nivå genom att lyfta de matematiska begreppen utan eleverna har då fastnat i 
vardagsspråket. 
 
I vårt resultat har det synliggjorts att eleverna i många fall går till en kamrat för att 
fråga om hjälp. I Sjöbergs (2006, s. 117) studie uppmärksammades det att eleverna 
hellre frågade sina kamrater om hjälp istället läraren. Anledningen beskrivs vara att 
läraren gav förklaringar som var svåra att förstå i jämförelse med en annan elev som 
förklarade på en nivå som var enklare att förstå. Vidare menar Sjöberg även att 
kommunikationen mellan eleverna är värdefull för elevernas utveckling, så länge 
klasserna inte blir för stora. I vår studie synliggjordes det att då en elev verkade 
osäker på ett begrepp var det ofta en annan elev som gav stöttning genom att beskriva 
begreppet på den geometriska figuren. Genom att eleverna fick prata med egna ord 
för varandra upplevde vi att eleverna förstod bättre än när läraren förklarade. Däremot 
gick eleverna tillslut även till läraren och vi upplever det som att eleverna inte litar på 
kamraternas kunskaper lika mycket som till lärarens. 
 
I resultatet såg vi det som en fördel att eleverna fick uttrycka sig i olika situationer 
som har ett sammanhang. Eleverna kunde under hela studien använda sig av sina nya 
kunskaper. Vidare talar Riesbeck (2008, s. 69) om att lärare och elever lärde sig 
termer och begrepp i den omgivningen de befann sig i. Utvecklingen av begrepp, 
begreppssystem och samtal sker inte naturligt utan måste skapas i människors sätt att 
kommunicera i olika situationer. I studiens resultat synliggjordes det att eleverna fick 
möjlighet att befästa begreppen och termerna genom ett meningsskapande där 
samtalen skedde naturligt. Undervisningen var upplagd för att eleverna skulle lära sig 
betydelsen av begreppen genom att använda dem. 
 
I Engvalls (2013, s. 238) avhandling beskrev hon den metod som kallas för omvänd 
kamratpåverkan. Omvänd kamratpåverkan menade Engvall är då eleverna påverkade 
varandra på ett sätt som ledde till att eleverna tappade sitt engagemang. Det kunde 
också visa sig genom att eleverna inte hjälpte varandra, kanske för att de inte 
upplevde det som en självklarhet att det var ok att hjälpas åt, alternativt att det bara 
var vissa av eleverna som fick hjälp medan andra blev utan. I vår studie synliggjordes 
det främst genom att vissa elever i årskurs två stundvis började prata om 
fritidsintressen och fick då med sig de andra i det samtalet. Eleverna fick då en 
påminnelse av läraren om att sådant prat hör hemma på rasten. Sjöbergs (2006, s. 224-
226) studie visar på att eleverna ofta bara jobbade i halvfart då de hellre pratade med 
varandra om sådant som inte rörde lektionen. Några av eleverna i årskurs två i vår 
studie hade en tendens att som Sjöberg nämner, arbeta på halvfart då en del av deras 
tid gick åt till annat än att kommunicera de geometriska objekten. Något som inte var 
märkbart i årskurs ett där eleverna höll sig till att kommunicera geometri. 
Anledningen till att eleverna i årskurs två lättare började prata om sådant som inte 
rörde geometrilektionerna tänker vi kan vara för att eleverna i årskurs ett är relativt 
nya i skolan och eleverna i årskurs två har hunnit bli mer bekväma och avslappnade. 
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Vi tänker även att det kan bero på var klassläraren brukar sätta gränsen för hur mycket 
eleverna får prata eller om de endast ska hålla sig till undervisningen. 
 

6.2 Metoddiskussion 
I vår studie använde vi oss av både videoinspelning och ljudinspelning för att 
dokumentera. Vi kände i efterhand att videoinspelningarna synliggjorde mer än 
ljudinspelningarna i och med att vi genom bilden fick med elevernas kroppsspråk och 
tydligt kunde synliggöra hur de samarbetat. Ljudinspelningen var dock ett smidigt 
verktyg att använda då det var en mer diskret insamlingsmetod. Något vi däremot fått 
syn på genom både video- och ljudinspelning är att mer ljud än det som avses samlas 
upp. Till en annan gång skulle vi föredra att inspelningarna kunde ske i exempelvis ett 
grupprum för att göra ljudet mer tydligt. Däremot tycker vi ändå att resultatet blev bra 
då vi inte har behövt välja bort någon video- eller ljudinspelning på grund av denna 
anledning, vi har bara fått lyssna några extra gånger för att vara säkra på att vi 
uppfattat rätt. Vi anser att metoderna vi valt passade bra i denna studie då syftet var 
att få syn på hur elever kommunicerar de geometriska begreppen, något vi känner att 
vi fått syn på genom vår empiri. Att lyssna igenom och transkribera allt material var 
tidskrävande, men också intressant. 
 

7. Konklusion och implikation 
	
Studien började med att vi gick igenom vårt tidigare examensarbete som handlar om 
hur man upptäcker matematiksvårigheter. Där synliggjordes det att påstådda 
matematiksvårigheter inte behöver vara en svårighet utan kan bero på lärarens 
upplägg av undervisningen. Det väckte vårt intresse för att undersöka 
undervisningsupplägg där fokus ligger på kommunikation för att ge alla elever 
möjlighet att uttrycka sig. Vår erfarenhet från verksamheten har varit att elever ofta 
använder ett vardagsspråk vid undervisning av geometri och därför arbetades en 
frågeställning och syfte fram. 
 
Vår slutsats av studien är att eleverna kommunicerar de geometriska begreppen bättre 
genom skrift än vid muntlig eller estetisk kommunikation. Vi tolkar det som att 
eleverna genom skriften får en möjlighet att uttrycka begreppen i sin egen takt. Vi har 
även sett att eleverna blandar sitt vardagsspråk med det matematiska språket och att 
eleverna har enklare att befästa ett nytt begrepp än att byta benämning på en 
geometrisk figur de lärt sig att benämna som exempelvis trekant. Vi har även sett att 
det blir rörigt för eleverna då de ska beskriva geometriska figurer genom estetisk 
kommunikation. Vi tänker att det emellanåt verkar som att eleverna ser objekten de 
ritat utifrån sin verklighet, men ibland endast på pappret vilket då gör det rörigt när de 
blandar två- och tredimensionella begrepp på en och samma bild. 
 
Resultaten av vår studie ser vi som en möjlighet att synliggöra att elevernas förmåga 
att använda begreppen skiljer sig beroende på situationen. Vi vill därför uppmuntra 
lärare att arbeta med de geometriska begreppen i varierande undervisningsformer för 
att ge eleverna förutsättningar att få en begreppsförståelse. Genom forskning och vårt 
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resultat synliggjordes det att det är viktigt att eleverna får uttrycka sig både skriftligt 
och muntligt. 
 
För vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka vid vilken ålder eleverna 
får en förståelse för två- och tredimensionellt. Det skulle också vara intressant att 
undersöka kring hur elever ser det två- och tredimensionella i olika figurerna så som 
konkret material och i ritade bilder då vi i vår studie sett att det är något elever ofta 
har svårt för. 
 
  



	
27	

Referenslista 
 
Bentley, P-O. (2008). Svenska elevers kunskaper i TIMSS 2007 - En djupanalys av 
hur eleverna förstår centrala matematiska begrepp och tillämpar procedurer. 
Skolverket: Analysrapport till 323, 2008. 

        
Björndal, C.R.P. (2005). Det värderande ögat: observation, utvärdering och 
utveckling i undervisning och handledning. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

Engvall, M. (2013). Handlingar i matematikklassrummet [Elektronisk resurs] : en 
studie av undervisningsverksamheter på lågstadiet då räknemetoder för addition och 
subtraktion är i fokus. Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2013. Linköping. 

Cole, M. & Wertsch J. V. (1996). Beyond the individual-Social antimony in 
discussion of Piaget and Vygotskij. Prometheus Research Group. (7 s.) (Finns att 
hämta på webpages.charter.net/schmolze1/vygotsky/colewertsch.html)  
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Enskede: 
TPB. 

Löwing, M. (2004). Matematikundervisningens konkreta gestaltning: en studie av 
kommunikationen lärare - elev och matematiklektionens didaktiska ramar. Diss. 
Göteborg : Univ., 2004. Göteborg. 
 
Löwing, M  & Kilborn, W. (2010) Elevers kunskaper i mätning och geometri. NCM-
rapport 2 010:1. Göteborgs universitet. (s.10-17) 
 
Pettersson, Eva. (2008). Hur matematiska förmågor uttrycks och tas om hand i en 
pedagogisk praktik. MSI Växjö̈ universitet: Licentiat uppsats.  

Riesbeck, E. (2008). På tal om matematik: matematiken, vardagen och den 
matematikdidaktiska diskursen. Diss. (sammanfattning) Linköping : Linköpings 
universitet, 2008. Linköping. 

Sjöberg, G. (2006). Om det inte är dyskalkyli - vad är det då?: en multimetodstudie av 
eleven i matematikproblem ur ett longitudinellt perspektiv. Diss. Umeå : Umeå 
universitet, 2006. Umeå. 

Solem, I.H. (2006). Det matematiska barnet. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Sverige. Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011. ;Stockholm: Skolverket. 
 
Sverige. Skolverket (2013). PISA 2012: 15-åringars kunskaper i matematik, 
läsförståelse och naturvetenskap. Stockholm: Skolverket. 
 
Säljö, R. (2010). Lärande och kulturella redskap: om lärprocesser och det kollektiva 
minnet. (2. uppl.) Stockholm: Norstedt. 



	
28	

Säljö, R. (2015). Lärande: en introduktion till perspektiv och metaforer. (1. uppl.) 
Malmö:Gleerup. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 
Wadlington, E & Wadlington, P (2008) Helping Students With Mathematical 
Disabilities to Succeed. Preventing school failure, 53(1). Hämtad 2015-03-15 från  
http://ux4tp7xg6h.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-
2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-
8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:jo
urnal&rft.genre=article&rft.atitle=Helping+Students+with+Mathematical+Disabilitie
s+to+Succeed&rft.jtitle=Preventing+School+Failure&rft.au=Wadlington%2C+Elizab
eth&rft.au=Wadlington%2C+Patrick+L&rft.date=2008&rft.pub=Heldref+Publication
s&rft.issn=1045-988X&rft.eissn=1940-
4387&rft.volume=53&rft.issue=1&rft.spage=2&rft.externalDocID=EJ814412&para
mdict=sv-se  
 

Källmaterial 
Observation 1 Bygga hus (åk1) 2016-03-02 & 2016-03-03 
Observation 2 Rita hus (åk2) 2016-02-19 
Observation 3 Förklara hus (åk1) 2016-03-02 & 2016-03-03 
Observation 4 Förklara hus (åk2) 2016-03-04 
Observation 5 Redovisning av former i sovrum (åk1) 2016-03-07 
Observation 6 Redovisning av former i sovrum (åk2) 2016-03-07 
Observation 7 Sortering av Figurer (åk1) 2016-03-09 
Observation 8 Sortering av Figurer (åk2) 2016-03-10 
  



	
29	

Bilagor 
	

Bilaga 1 – Planeringen	
 

Pedagogisk	Planering	
Matematik, geometri 

 
Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas 
Du ska få möjlighet att upptäcka estetiska värden i möten med matematiska mönster, 
former och samband. 

Du ska få utveckla din förståelse för olika matematiska begrepp och kunna relatera 
begreppen till varandra.  

Du ska få utveckla din förmåga att samtala om matematik, att kunna berätta 
(presentera) hur du tänker och redogöra för hur du löser olika uppgifter. 

Du ska kunna beskriva orsaker och konsekvenser, förklara och påvisa 
samband samt jämföra likheter och skillnader. 

Kopplingar till läroplan 

 
Ma   
Syfte - använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 
  
Ma   
Syfte - föra och följa matematiska resonemang, och 
 
Ma   
Syfte - använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 
 

Bedömning - vad och hur 
• Du ska kunna beskriva olika geometriska former och dess egenskaper. 

• Du ska kunna använda vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts 
läge i rummet.  

• Du ska kunna ge exempel på var man kan få syn på geometriska former i 
vardagen, t.ex. genom symmetri i bilder eller i omgivningen. 

Du visar det du lärt dig och vad du har förstått i ditt dagliga arbete, både enskilt och 
tillsammans med andra, i de redovisningar du gör samt i våra gemensamma samtal, 
genomgångar och diskussioner. 

Vi kommer under arbetets gång att arbeta med följande verktyg för att bedöma 
vår insats i förhållande till de mål vi ska nå: 

– Gemensamma samtal och diskussioner för att synliggöra lärande.  
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– Kamratbedömning för att synliggöra sitt eget och sina kamraters lärande. Detta gör 
eleverna genom att bearbeta varandras texter.  

Centralt innehåll 

  
Ma 3 - Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det 
genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak 
fungerande sätt. 
 

  Ma 3 - Eleven kan använda matematikbegreppen i vardagen. 
 
Ma 3 - Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och 
konkret material eller bilder. 
  
Ma 3 - Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. 
 
Ma 3 - Eleven kan använda matematikbegreppen i vardagen. 
 
Sv 3 – Eleven kan enkla former för textbearbetning, t.ex. att i efterhand gå igenom 
sin text och göra förtydliganden.  
 
Sv 3 – Språkets struktur med stor och liten bokstav, samt punkt. 
 

Undervisning och arbetsformer 
Klassen kommer att få brev från troll som ber om hjälp med olika saker.  

I första breven ber trollen om hjälp att bygga en modell av ett hus till dem med hjälp 
av geometriska figurer. På detta sätt får eleverna parvis arbeta laborativt. 

I det andra brevet tackar trollen för hjälpen med husen och ber eleverna att beskriva 
husbygget och då även berätta vilka former de använt sig av. Detta får eleverna göra i 
samma par som de byggde husen med. Trollen ber även här eleverna om att kolla 
hemma vilka geometriska figurer och kroppar de kan hitta och rita dessa på ett 
papper. 

I det tredje brevet berättar trollen att de nu har flyttat in i husen men att de inte vet hur 
de ska inreda. Trollen ber här eleverna om hjälp att rita ett sovrum där de använder sig 
av geometriska figurer. Eleverna får då måla varsitt sovrum och får då ta hjälp av de 
former de hittat hemma.  

I det fjärde brevet berättar trollen att de har det så stökigt hemma och ber eleverna om 
hjälp att sortera alla geometriska former och kroppar åt dem. Eleverna får även här 
arbeta parvis. 



	
31	

Bilaga 2 – Trollbrev 
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Bilaga 3 – Ritat sovrum 
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